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مقدمه

مصرف گرایی زان مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه های •

. اسـت چالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی  زیسـت مواجـه شـده    زندگی بشر با نوین، فناوری های از بهره گیری و افزایش نفوذ و 

اخیـر  دهه های در کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماندپیری جامعه، مانند چاقی و پدیده هایی 

ـ   . می دهندکه آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار شده اند به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل  ود پـارادایم  با این وجود این چالش هـا در نـوخ خ

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع  کـه بازگشـت  حـوزه هـایی   اخیر، عالوه بر توجه بـه  سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

ـ پـایین تـر   باالتر و با قیمت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و توانسته اند جدید مدل های کسب وکار و با داشته اند اقتصادی  ه مشـتریان  ب

رایـه  کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر ا     چالش های که با تمرکز بر حل مسائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدی عرضه کنند، روند 

.کرده اندبزرگی چالش ها کمک های جدید، به حل این مسائل و مدل های کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل های 

یست بوم با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از ماموریت ها و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه ز•

الش های شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ

، یکـی از  بنـابراین . راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد اینگونـه شـرکت هـا کمـک کنـد     

تصـادی و هـم   رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق 

. اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند

ـ        • وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای ن

ـ   د بیشـترین  کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شود که مـی توانن

وندهای حاکم بر در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند

. معرفی شوندتحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و

7



تغال و به ظهور نوپا در کشور، زمینه ایجاد اششرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی سال های در •

می باشد د که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن نوآورانه جوانان و ایده های رسیدن 

.  می باشدجدید حوزه های و تمرکز بیشتر بر متنوخ سازی و از نوپایی خارج شده است نیازمند 

و با توجه به د شده انآنالین متمرکز به صورت و غذا حمل ونقل خدماتی مانند فروش، فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های و ایده ها اغلب •

مئنـا   مطاین موضـوخ  . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند ، اغلب افراد جدیدی که حوزه هاموفقیت چند شرکت در این 

صـادی و  منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنین کـاهش اثـرات اقت  می تواند باال برده و از سوی دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 

. ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

ـ  هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و با پتانسـی • رات ل بـاال و اث

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای  کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

این دسـت،  روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محی  زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از

داشـته  صـاد و اشـتغال  ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقت

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 

ناوری ریاسـت  نگاری علم و فناوری توس  معاونت علمی و فپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ   51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاو مصـوبه  شـماره       

.ه استهیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفت1393/12/17

تفکـر حـامی   نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه    دبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدام به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

اجماع و ایجاد مدل ذهنی  
مشترک در خصوص اتخاذ  

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در  
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در  مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه
هاي ملیاولویت

ر  نقعان دارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری  مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فن
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی
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معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت  . 2مـدیریت پسـماند،   . 1: های استارت آپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد از  در فاز اول از طرح حاضر حوزه•

. 10انـرژی  . 9آمـوزش . 8نـوآوری اجتمـاعی   . 7سـالمت دیجیتـال   . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

. های مجزا تولید و ارائه می شوندکه در قالب گزارشکاالهای زودمصرف، . 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری 

دی هـر  و موضـوعات راهبـر  چالش ها کالن هر موضوخ شروخ شده و با پیوند میان تحلیل های مختلفی است که از بخش های گزارش دربرگیرنده هر •

تنی بـر  مبتحلیل های از مجموعه ای و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ های نوپای جهانی و معرفی کسب وکار شرکت های حوزه با الگوهای 

ه بخش اصلی بنابراین هر گزارش دربرگیرنده س. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهای تامین مالی و نحوه مدل های کسب وکار ، فناوری هاشناخت 

: است

o کلیدی مرتب چالش های تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و

o کلیدی در هر موضوخ راهبردی استارت آپ های شناسایی و معرفی

o کلیدی آن حوزهچالش های و نحوه پاسخگویی به کسب وکار ، حوزه فعالیت، مدل فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی
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نوآوري اجتماعیحوزه ي پ هاي استارت آ. 7

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ7
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آسيب پذیراستارت آپ هاي فعال در حوزه ارائه خدمات به اقشار جامعه هدف فعاليت 

زنان و 
کودکان 
آسيب پذیر

ان دیدگآسيب
اجتماعی 

و زندانيان)
(هابی خانمان

درامد واقشار کم
ساکنين مناطق 
محروم و روستایی

معلولين و 
توانانکم

خيریه ها و سازمان ها افراد داوطلب مردم و خيرین

ان آسيب دیدگ
عی بالیاي طبي

فعالین اجتماعی
ب پذیر

اقشار آسی
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نقش استارت آپ هاي فعال در حوزه ارائه خدمات به اقشار آسيب پذیر

اصلی  بهبود فرایندهای . 2
خیریه ها و نهادهای حمایتی

جمع آوری  ارائه راهکارهای جدید برای . 4
...(سپاری و جمع)معنوی کمک های مالی و 

خدمت جدید توسعه محصول و . 1
جامعه هدفنیاز متناسب با 

انات  تسهیل دسترسی به امک. 5
اجتماعی برای اقشار  و خدمات 

پذیرآسیب

نحوه  سازی شفاف . 3
ژه به وی)کرد کمک ها هزینه

(مالی

کمک  فرایندهای تسهیل . 6
و ر پذیرسانی به اقشار آسیب
هدفمند کردن آن
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چالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه خدمات اجتماعی

ر برطرف به منظو... ( مانند انرژی تجدیدپذیر، رباتیک، بسترهای آنالین و )استفاده از ظرفیت فناوری های جدید 
مشکالت  اقشار آسیب پذیرکردن 

1

نی افرراد  رواروحی و درمان آسیب های اجتماعی برای های نوین در توسعه بسترهای حمایت استفاده از ظرفیت فناوری
دیدهآسیب

5

شفافیت بیشتر، یدر نتیجه)کمک بسترهای نوین فناورانه و اطالعاتی به اعتماد بیشتر و ارتقای مشارکت جامعه در امور خیریه 
(ها و مواردی از این دستها، کاهش واسطهاثربخشی بیشتر کمک

2

و خدمات رسانی توسط آن هاخیریه ها کاهش هزینه و افزایش کارایی فرایندهای عملیاتی  6

ز به خصوص پذیر با استفاده از فناوری های روها و مهارت آموزی با هدف بهبود وضعیت اشتغال افراد آسیبارتقای توانمندی
بسترهای آنالین 4

هتر از زندگی ایجاد تجربه بآسیب پذیر و زندگی اقشار توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه به منظور ارتقای کیفیت 
آنانبرای 

3
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

توسعه

:1فرصت /چالش

ازفرصت های محیطی استفاده 
پیرامون زندگی اقشار به خصوص

مناطق محروم

ایجاد راهکاری برای دریافت کاالهای 
ه صورت مستقیم و اهدا ببه مازاد مردم 

اال نیازمندان تبدیل کمک مالی به ک
:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

اوليه اقشار آسيب پذیرتأمين نيازهاي -1

به ... ( و ، بسترهاي آنالینتجدیدپذیر، رباتيکمانند انرژي )استفاده از فناوري هاي جدید 
منظور برطرف کردن مشکالت  اقشار آسيب پذیر

داوطلبین و افراد متخصص اقشار آسیب پذیر مردم و خیرین

3
جدید خدمات /محصوالتتوسعه 

ذیرپنیازهای اقشار آسیببرای رفع 
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

فرایندهاي پشتيبان سازمان هاي خيریه-4

:2فرصت /چالش
در )ر خيریه کمک بسترهاي نوین فناورانه و اطالعاتی به اعتماد بيشتر و ارتقاي مشارکت جامعه در امو

(ها و مواردي از این دستها، کاهش واسطهي شفافيت بيشتر، اثربخشی بيشتر کمکنتيجه

مردم و خیرین

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

ایجاد راهکارهای نوآورانه و 
جمع آوری تسهیل فرایند 

کمک های مالی 

1

ه نحوبهبود شفافیت ایجاد مکانیسم هایی برای 
مک هاکمک های مالی و قابلیت ردیابی کهزینه کردن 

2
حذف واسطه و ایجاد بستر 

به برای انتقال مستقیم پول
اقشار آسیب پذیر

3

پذبرآسیب اقشار  خیریه ها و سازمان ها

اوليه اقشار آسيب پذیرتأمين نياز -1
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

:3فرصت /چالش
اد تجربه بهتر توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه به منظور ارتقاي کيفيت زندگی اقشار آسيب پذیر و ایج

از زندگی براي آنان

ت زندگی توسعه محصوالت برای کمک به بهبود کیفی
افراد آسیب پذیر

و ایجاد بسترهایی برای دسترسی به امکانات
تسهیالت مانند دیگر افراد جامعه

افراد متخصص و نیروهای داوطلب خیریه ها و سازمان

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

بهبود کيفيت زندگی اقشار آسيب پذیر-2

اقشار آسیب پذیر



18

براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

:4فرصت /چالش
ه از پذیر با استفادها و مهارت آموزي با هدف بهبود وضعيت اشتغال افراد آسيبارتقاي توانمندي

فناوري هاي روز به خصوص بسترهاي آنالین

حمایت های مالی و 
تخصصی از توانمندی ها و

ایحاد افراد و استعدادهای 
فرصت برای شکوفاسازی

استعدادها

تسهیل شرایط مهارت آموزی برای
و ایجاد اشتغال یا کاریابیافراد

برای آن ها 

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

2
ایجاد بسترهای تعاملی و 
ت اجتماعی برای افراد با مشکال
راد مشابه و ایجاد انگیزش در اف

زندگیبهبود برای 

3
وایجاد بسترهایی برای توسعه 

فروش محصوالت برای افراد 
مستعد

4

توانمندسازي اقشار آسيب پذیر-3

1

نیروهای داوطلب و 
متخصص

خیریه ها و سازمان ها اقشار آسیب پذیر مردم و خیرین
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

هاي نوین در توسعه بسترهاي حمایت اجتماعی براي درمان استفاده از ظرفيت فناوري:5فرصت /چالش
دیدهآسيب هاي روحی و روانی افراد آسيب

ترویج و فرهنگ سازی در 
د برای بازگشت افراجامعه 

به آغوش جامعه به 
در بخش زندانیانخصوص 

و معلولین

رای بهبود کیفیت زندگی افراد ب
ناشی از عدمروانی خألهای رفع 

برابربه امکانات دسترسی 

خیریه هاو سازمان ها

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

ایجاد بسترهای مشاوره روانی و 
کمک به بازگشت افراد به جامعه

123
سط ایجاد بستر ارزش آفرینی تو

افراد آسیب پذیر در جامعه به
آن هامنظور ایجاد عزت نفس در 

4

توانمندسازي اقشار آسيب پذیر-3

اقشار آسیب پذیر

آسيب پذیربهبود کيفيت زندگی اقشار-2

مردم و خیرین
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براي مسائل راهبردي مطرح شدهاستارت آپی راهکارهاي 

ن هاکاهش هزینه و افزایش کارایی فرایندهاي عملياتی خيریه ها و خدمات رسانی توسط آ:6چالش شماره 

استفاده از راه حل های نرم افزارهای 
به منظور افزایش بازدهی کمکی 

اجرایی خیریهفرایندهای 

ایجاد بسترهای حمایتی از افراد و
شرکت های فعال در حوزه خدمات 

اجتماعی و بهبود نوآوری

مردم و خیرین

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

12

خدمات پشتيبانی به خيریه ها-4
بهبود فرایندها مدیریت و اجرایی خیریه ها4-2
بهبود زیرساخت اکوسیستم نوآوری حوزه خدمات اجتماعی4-3

سازمان ها و خیریه ها

یان متسهیل ارتباط تسهیل راه های ارتباطی و 
خیرین و خیریه ها

افراد داوطلب و متخصص

3
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پذیر جامعهارائه خدمت به اقشارآسيب حوزه استارت آپ هاي فعال در حوزه فعاليت 

توانمندسازي-3

اقشار آسيب پذیر

یربهبودکيفيت زندگی اقشار آسيب پذ-2

تأمين نيازهاي اوليه اقشار آسيب پذیر-1
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اوليه اقشار آسيب پذیرتأمين نيازهاي مطرح در زمينه ي چالش ها و فرصت هاي 

سایه سازوکارهای شفافمؤسسات در بهبود بسترهای کمک رسانی مالی به افراد و 

برطرف کردن مشکالت اولیه معیشتی افراد آسیب پذیر با حفظ کرامت انسانی 1
2

رآسيب پذیتأمين نيازهاي اوليه اقشارراهکارها ي مطرح در زمينه ي 

هت پلتفرم آنالین ج
جمع آوری کمک  

مالی

جهت اهدای  پلتفرم های آنالین 
یت  مستقیم پول به فقرا و قابل
ردیابی پول واریزی

پلتفرم های آنالین جهت
جمع آوری کاالی مازاد  

مردم

شهور استفاده از پتانسیل افراد م
به منظور راه اندازی کمپین  

جمع آوری کاال یا پول 

ایجاد امکانات اولیه 
زندگی مانند آب و 

سرپناه

توسعه محصوالت برای
بازگشت به زندگی  

معمولی  

 پذیرآسيبتأمين نيازهاي اوليه اقشاردر زمينه ي مطرح شده چالش ها و فرصت هاي 

اقشار استفاده از پتانسیل
و مناطق آسیب پذیر
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رکيفيت زندگی اقشار آسيب پذیبهبود مطرح در زمينه ي چالش ها و فرصت هاي 

3
4

راهکارها ي مطرح در زمينه ي بهبود کيفيت زندگی اقشار آسيب پذیر

هت پلتفرم آنالین ج
به تسهیل دسترسی

منابع

توسعه فرهنگ اهدای کاال برای
شار ایجاد به زیستی و نشاط در اق

آسیب پذیر

پلتفرم های آنالین جهت
مشاورات پزشکی و روانی

شبکه سازی و استفاده از
رای بستر شبکه اجتماعی ب

رفع نیاز اقشار

توسعه محصوالت برای
بازگشت به زندگی  

معمولی  

چالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي بهبود کيفيت زندگی اقشار آسيب پذیر 

رفع نقاط ضعف با 
استفاده از فناوری

بهبود سطح معیشت و کیفیت زندگی افراد آسیب پذیر و ایجاد تجربه بهتر از زندگی برای افراد 

ایجاد بسترهای حمایت اجتماعی برای حمایت از آسیب های روحی و روانی که به افراد وارد شده است5

زندگیو مهارت آموزی این افراد به منظور بهبود پایدار آموزش بهبود وضعیت اشتغال و کمک به 
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4
5

یراقشار آسيب پذتوانمندسازي راهکارها ي مطرح در زمينه ي 

پلتفرم آنالن جهت
دادن وام فرد به فرد

به اقشار

ایجاد بستر آموزشی و 
رمهارت آموزی به اقشار آسیب پذی

رنت استفاده از بستر اینت
برای فروش محصوالت  

اقشار آسیب پذیر

بستر سازی برای اشتغال
پایدار و کارآفرینی افراد

یان  ایجاد بستر تعاملی م
گروه های هدف برای 
اشتراک گذاری اطالعات

راقشار آسيب پذیتوانمندسازي چالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي 

کاریابی برای افراد 
متناسب با تخصص و

ویژگی های فردی

دگی برای افراد بهبود سطح معیشت و کیفیت زندگی افراد آسیب پذیر و ایجاد تجربه بهتر از زن

6

ر خود  افرادو مهارت آموزی این افراد به منظور بهبود پایدار زندگی با تکیه بآموزش بهبود وضعیت اشتغال و کمک به 

ایجاد زیرساخت های توسعه نوآوری در حوزه نوآوری اجتماعی برای بهبود خدمات رسانی به افراد

زمينه ي توانمندسازي اقشار آسيب پذیرمطرح در چالش ها و فرصت هاي 
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2
6

خيریه هابهپشتيبانیراهکارها ي مطرح در زمينه ي خدمات

استفاده از بستر
ای پرداخت آنالین بر

کمک به خیریه ها

توسعه نرم افزار برای یاری به 
CRMفرایندهای خیریه ها مانند 

م  بهبود نوآوری در مکانیس
جذب مالی در خیریه ها

ایجاد انگیزش برای 
در متخصصین جهت فعالیت
حوزه نوآوری اجتماعی

ی  شفاف سازی فرایندها
مالی خیریه ها و  

گزارش دهی شفاف 

خيریه هابهپشتيبانیچالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي خدمات

ایجاد بستر تعاملی  
ه آنالین برای خیریه ها ب
منظور  ارتباط با مردم

فافدر سایه سازوکارهای شمؤسسات  بهبود بسترهای کمک رسانی مالی به افراد و 

7

رادایجاد زیرساخت های توسعه نوآوری در حوزه نوآوری اجتماعی برای بهبود خدمات رسانی به اف

تر جامعهبهبود فرایندهای خیریه ها برای عملکرد بهینه و ایجاد اعتماد بیشتر در بس

حمایت از 
استارت آپ های فعال  

حوزه نوآوری اجتماعی 

اط  بسترسازی برای ارتب
ن و آسان تر میان داوطلبی
ه هامتخصصین با خیری

خيریه هابهپشتيبانیزمينه ي خدماتمطرح در چالش ها و فرصت هاي 



26

1

بهبود کيفيت

زندگی اقشار  

آسيب پذیر

زنجیره 
فعالیت

2

3

4
اوليه تأمين نياز 

زندگی اقشار  

آسيب پذیر
ه بان بپشتيخدمات 

خيریه ها

توانمندسازي  

یراقشار آسيب پذ
ستهیل  استفاده از بستر اینترنتت بترای ت  

دسترسی به امکانات و منابع

رای استتتفاده از بستتتر شتتبکه اجتمتتاعی بتت 
یراقشار آسیب پذتعامل بیشتر بین 

آموزشتتتتی و توستتتتعه پلتفتتتتر  هتتتتای   
مهارت آموزی

ختتتدمات بتتترای رفتتتع /تولیتتتد محصتتتول
مشکالت اولیه زندگی

جمع سپاری کاال یا پول

نتد  فرایفناوری بترای بهبتود   بهره  مندی از 
کمک توسط خیریه هاجمع آوری 

، آموزشتتتی، ایجتتتاد زیرستتتاخت حمتتتایتی
فرهنتتتتز ستتتتازی و انایزشتتتتی بتتتترای   

در یت جهت فعالمتخصصین و کارآفرینان 
این حوزه

2-2.

3-1.

3-2.

4-1.

4-2.

1-1.

1-2.

ختتدمت بتترای ارت تتا  / تولیتتد محصتتول
زندگیکیفیت 

2-1.

بتترای اقشتتار  اشتتتلال زایتتی  کاریتتابی و .3-2
آسیب پذیر

کمتتک بتته بهبتتود فراینتتدهای متتدیریت و .4-3
ا اجرایی خیریه ها با توسعه نتر  افزارهتا یت   

داوطلبین متخصصمعرفی 

فعال در حوزه خدمات اجتماعیاستارت آپ هاي راه حل ها و مدل هاي خلق ارزش 
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دسته بندي بر اساس حوزه فعاليت
اوليه اقشار آسيب پذیراستارت آپ هاي فعال در حوزه  تأمين نيازهاي 
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دسته بندي بر اساس حوزه فعاليت
بهبود کيفيت زندگی اقشار آسيب پذیر استارت آپ هاي فعال در حوزه 
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دسته بندي بر اساس حوزه فعاليت
توانمندسازي اقشار آسيب پذیراستارت آپ هاي فعال در حوزه 
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دسته بندي بر اساس حوزه فعاليت
پشتيبانی به خيریه هااستارت آپ هاي فعال در حوزه خدمات 
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دسته بندي استارت آپ ها بر اساس جامعه هدف





اقشار کم  استارت آپ هاي حوزه . 2ـ7
رومو ساکنين مناطق روستایی و محدرآمد 

استارت آپ هاي حوزه ي نوآوري اجتماعی. 7



حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 

34
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:توضیح

Ecodom.mx

خانواده هاي سکن رفع نياز مو هاي پالستيکی بازیافت زبالهاین شرکت به منظور 

اسـکان ایـن   بازیافتی را به خانه هاي ارزان قيمت برايپالستيک مناطق محروم، 

جمع آوری پالستیک را از مناطق مختلفمجموعه، این . می نمایدخانواده ها تبدیل 

این صفحات اً نهایت. کرده، ذوب می کند و به شکل صفحات گسترده تبدیل می نماید

. یررد به عنوان مواد اولیه ساخت دیوار خانه های ارزان قیمت مورد استفاده قررار مری گ  

 هرای منراطق   این خانه ها با قیمتی پایین تر از خانه های ساخت دولت، به وسیله خانواده

قسرمتی از هیینره هرای شررکت توسرم سرازمان هرای عرام         . محروم خریداری می شود

.تأمین می گرددالمنفعه 

ساختفناوری :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

مکزیک:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق :گروه مخاطب
محروم و روستایی

Ecodom:نام شرکت

:مدل درآمد

ساخت خانه های بازیافتی:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

مستقیمفروش 

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

Onedrop.org

بره منراطق   تمیری   رسراندن آب سرالو و   آن، این مجموعره یرک هردص اصرلی دارد و     

یرق  از طرعملیراتی شررکت   هرای مربروب بره فراینردهای     هیینره . محروم در دنیا اسرت 

کـه  صد در صـد پـولی  وتأمین می شود کمک های مالی ارگان ها و دیگر خیریه ها 

ـ توزیـع آب  مردم اهدا می کنند یا در پروژه هاي تصفيه آب و یـا در   اطق در من

اهـدا  محروم مصرف شده و محل استفاده شده از کمک ها به صورت شـفاف بـه  

.می شوداعالم کنندگان 

-:فناوری های کلیدی

2006:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Charitywater:نام شرکت

:مدل درآمد

توزیع آب:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

توسط مردم و نهادهاتأمین مالی 

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق 
محروم و روستایی

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

feeding-forward-node.herokuapp.com/

فـرم  اسـتفاده از یـک پلت  بـا  درآمرد و کرو اقشرار  تأمین غذای این مجموعه با هدص 

وعـه هـاي   مجمار به مختلف اضافی ازمجموعه هاي امکان انتقال غذاي موبایلی، 

.می نمایدمهيا براي افراد کم درآمد تأمين غذا 

رکی پخش غذای این پلتفرم به شکلی طراحی شده است که نیدیک  ترین مالگوریتو 

قرل  غرذا را بره مرکری مربوطره منت    درخواسرت،  رایگان را ردیابی کرده و در صرورت  

.  می نماید

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2018:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق :گروه مخاطب
/کودکانو زنان /محروم و روستایی

بی خانمانان

Feeding Forward:نام شرکت

:مدل درآمد

پلتفرم آنالین برای :خدمت/محصول
نابعتسهیل دسترسی به م

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

توسط نهادها و مردمتأمین مالی 

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

https://awaaz.de/

ت مرردم  فراگیرر زنردگی و معیشر   فنراوری  این مجموعه در تالش است ترا برا توسرعه     

پلتفـرم  این شـرکت بـا اسـتفاده از   . مناطق محروم  را در سراسر جهان بهبود بخشد

ردم نهـاد و  همتا مانند یک رابط بين سازمان هاي متلفن همراه همتا به ارتباطات 

ت است که اقشار کم درآمد و مناطق محروم عمل کرده و مکانيسم کار بدین صور

یگان پيامـک  نيازها، مشکالت وسؤاالت ایجاد شده براي این اقشار را در بستري را

تقل کرده و یا کرده و شرکت با تحليل محتوا اطالعات را یا به سازمان مربوطه من

. به اقشار آسيب پذیر پاسخ می دهند

پلتفرم ارتباطی همتا به همتا:فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

هند، احمدآباد:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق :گروه مخاطب
محروم و روستایی

Awaaz:نام شرکت De

:مدل درآمد

خدمات ارتباطی:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

خدماتفروش مستقیم 

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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https://www.iequalchange.com

منظرور کمرک بره    مالی،کمپین هایی بره این پلتفرم مانند دیگر پلتفرم های جمع سپاری 

. ی کنرد مر مرالی  تأمین آن ها خیرین و مردم برای با همکاری افراد آسیب پذیر ایجاد و 
کمپـين  ين مـالی  تأممزیت این وبسایت استفاده از ارز دیجيتالی براي بزرگترین 

. ده استهاي خود است که باعث فراتر رفتن این کمپانی از مرزهاي کشورها ش

ریشره کرن   بررای کمرک بره منراطق محرروم و     با هدص توسعه فنراوری  این بستر بیشتر 

وزه توسرعه  بیشرتر کمپرین هرای فعرا  در ایرن بسرتر در حر       . فعالیرت دارد کردن بیماری 

.فناوری و یا کمک مالی به تحقیقات می باشد

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

بلغارستان:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و مناطق روستایی:گروه مخاطب

Bithope:نام شرکت

:مدل درآمد

پاری  بستر آنالین برای جمع س:خدمت/محصول
مالی با کمک ارز دیجیتالی

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

میلیون دالر59.6:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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givedirectly.org/ پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اطق منساکنین اقشار کم درآمد و :گروه مخاطب
خیرین/محروم و روستایی

 GiveDirectly:نام شرکت

:مدل درآمد

ع جم-پلتفرم آنالین:خدمت/محصول
سپاری مالی

تأمین نیاز اولیه زندگی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردم و نهادها

GiveDirectly ـ کمک به فقرا جدید براي اهداي مدلی ت ایجاد کرده اس

صـورت  وقتی شما پولی براي خيریه در نظر مـی گيریـد، آن پـول بـه    که 

. ه واریز می شودمستقيم و آنی به حساب فرد که توسط شرکت شناسایی شد

ه این مجموعه در بستر یک برنامره موبایرل کمرک هرا را جمرع آوری کررده و بر       

ند انتقا  محض پرداخت پو  بدون درنگ آن پو  به حساب یکی از افراد نیازم

.داده شده و پیامکی برای هر دو طرص ارسا  می شود

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 



41
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www.essmart-global.com

ـ  این مجموعه با استفاده از یک پلتفرم  ماننـد  والتی آنالین خرید و فـروش محص

در آن معرفـی کـرده و بـه    را ... خورشيدي، اجـا  زیسـت تـوده و    چراغ هاي 

متصل است والت تأمین کننده این محصپلتفرم به تعدادی این . می فروشدروستایيان 

که این مجموعه ها محصوالت خود را در ایرن پلتفررم قررار مری دهنرد، سرپ  خررده       

انه ای که تا قبرل  محلی می توانند از این  پلتفرم استفاده کرده و محصو  فناورفروشان 

ه از آن در محل وجود نداشت را سفارش دهنرد ترا در نیدیرک  تررین شرهر بریر  بر       

. دست آن ها برسد

.

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق :گروه مخاطب
محروم و روستایی

Essmart:نام شرکت

:مدل درآمد

تی  پلتفرم فروش محصوال:خدمت/محصول
برای مناطق دور افتاده

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

--:دهتأمین شکل سرمایه  

----:تأمین سرمایهآخرین نوع 

گریواسطه 

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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www.upenergygroup.com

یندگی در این مجموعه با فروش محصوالت ارزان قيمت و با ميزان پایين آال

به کمک منـاطق کمتـر   حوزه هاي تصفيه آب، اجا  هاي آشپزي و روشنایی

بن و محصروالت آن هرا  باعرا کراهش انتشرار کرر      برخوردار و محروم شـتافته  

ورت مییان صررفه جرویی در سروخت کرربن را بره صر      استارت آپ این . می گردد

.  اعتبار به کارخانجات مختلف به فروش می رساند

ساخت محصول جدید:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

محروم  اقشار کم درآمد و مناطق :گروه مخاطب
وروستایی  

Up energy:نام شرکت

:مدل درآمد

اجاق های خانگی با سطوح :خدمت/محصول
پایین گاز های آالینده، چراغ

ه آب، خورشیدی، دستگاه تصفی
حق اتنشار گازهای گلخانه ای

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 



43

:توضیح

http://www.neture.co/

نترنـت پـر   این مجموعه با استفاده از پلتفرم خدمات اینترنتی خـود، خـدمات ای  

نياز بـراي  سرعت را بدون نياز به پهناي باند باال و همچنين زیرساخت هاي مورد

ایرن پلتفررم   .خدمات اینترنتی به مناطق مختلف با هزینه اي پایين ارائه مـی دهـد  

تراده مهیرا کررده    اینترنت را در بسیاری از منراطق دوراف ارتباطی امکان استفاده از بستر 

.است

پلتفرم خدمات اینترنت:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم در آمد ومناطق:گروه مخاطب
روستایی و مجروم

.Neture Inc:نام شرکت

:مدل درآمد

خدمات اینترنت پر سرعت:خدمت/محصول

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم خدمات

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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newstorycharity.org

دمی جهـت  این مجموعه با استفاده از پلتفرم آنالین به جمع آوري کمک هاي مر

شرکلی سراخته   ه این پلتفرم ب.ساخت و تهيه مسکن براي افراد بی خانمان می پردازد

ای شده است که به خیرین اجازه می دهد محل دریافرت و نحروه اسرتفاده از کمرک هر     

انره ای کره   خود را به صورت کامال مشخص ردیابی نمایند، به عنوان نمونه می توانند خ

مشراهده  ی گریارش تفصریل  با استفاده از این کمک ها ساخته شده است را بره صرورت   

.نمایند

برنامه موبایل-پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و مناطق :گروه مخاطب
محروم و روستایی  

New story:نام شرکت

:مدل درآمد

ساخت خانه برای حاشیه:خدمت/محصول
 هابهبود خانهیا نشین ها 

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

تأمین مالی توسط نهادها و مردم

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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www.raise.me برنامه موبایل-Big data-پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مناطق اقشار کم درآمد و :گروه مخاطب
روستایی و محروم

raise.me:نام شرکت

:مدل درآمد

فراد کمک تحصیلی به ا:خدمت/محصول
متقاضی آموزش

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

----:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم اطالعات

عوامررل از هیینرره هررای دانشررگاهی برره خصرروی در شررهرهای برریر  یکرری   

یک Rise.meبدین منظور .از تحصیل در دانشگاه ها استبازماندن افراد مستعد 

هـاي خـود   ديتوانمنپروفایل می توانند پلتفرم را ایجاد کرده که دانشجوها 

بـا  کرده و متناسبدر آن ایجاد را ... و موفقيت در آزمون ها، ورزش ها مانند 

ـ      ورس توانمندي به دانشگاه ها و یا انجمن خيریـه معرفـی شـده و از آن هـا ب

درآمرد  ارت آپ ایرن اسرت  . تحصيلی براي کمک هزینه تحصيالت دریافت کنند

سرت   بره د مؤسسره  خود را از معرفری اطالعرات افرراد متناسرب برا نیراز دانشرگاه و        

.می آورد

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.epactnetwork.com

راد، خانواده ها این شرکت از یک شبکه اجتماعی تشکيل شده است که در آن اف

ط بعد شرایرا براي اطالعات ضروري مانند عادات دارویی یا بيماري خاص خود 

در اختيـار  تا این اطالعات بـه راحتـی  . از وقوع بالیاي طبيعی ذخيره می نمایند

عرد از  شربکه اجتمراعی همینرین امکران ایجراد ارتبراب ب      این . امدادگران قرار گيرد
وقرروس سرروانی طبیعرری را ممکررن سرراخته و برره امررداد رسررانی در ایررن شرررایم کمررک

.می نماید

اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

کانادا، ونکوور:موقعیت جغرافیایی

آسیب دیدگان بالیای طبیعی:گروه مخاطب

ePACT:نام شرکت

:مدل درآمد

ی ارائه خدمات در زمینه ارتباط:خدمت/محصول
اطالعات مورد نیاز در حفظ و 

زمان وقوع بالیای طبیعی

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش حق اشتراک

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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wefarm.org

بـر  خـرده پـا   اشتراک گذاري دانش  براي کشاورزانپلتفرم به این شرکت یک 

شاورزي خود را از کاربران این پلتفرم می توانند سواالت ک. بستر پيامک می باشد

کنند، پاسخ دهند و یـا راهنمـایی هـاي خـود را از طریـق      مطرح طریق پيامک

رسی بره اینترنرت   تا کشاورزان مناطق روستایی بدون دستپيامک به اشتراک بگذارند
صرل کره جوامرع    این ااین شرکت بر اساس . بتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند

شرده  کشاورزی روستایی در کشورهای در حا  توسرعه دانرش دنردین نسرل تجمیرع     
رکت ایرن شر  . تشرکیل شرده اسرت   ندارد، است، اما ابیار برای اشتراک گذاری وجود 

م انجرا فراهو کننده خردمات پیامرک همترا بره همترا، بره منظرور جمرع سرپاری دانرش           
لرف،  مختکاربران از طیف گسترده ای از سواالت مربروب بره حروزه هرای     . کارهاست

کشاورزی را مطرح می کنند و اطالعرات را در مرورد ایرده هرای تجراری و یرا نحروه        

.بهبود معیشت خود را به اشتراک می گذارند

،پلتفرمBig Data,AI:فناوری های کلیدی
پیام رسان

2015:سال تاسیس

لندن:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

WeFarm:نام شرکت

دهی به سرویس )فروش مستقیم: مدل درآمد
(اطالعاتشرکت های حوزه کشاورزی و فروش انالیز 

مک در پلتفرم تبادل پیا:خدمت/محصول
مناظق روستایی برای

سؤاالتیافتن راه حل 

توانمندسازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر6.6:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق 
محروم و روستایی

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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www.aggrigator.com/

عه های این شرکت پلتفرمی آنالین ارائه داده است که از طریق آن کشاورزان مزر

عرضه کنند و کوچک بتوانند با قیمتی منصفانه محصوالت خود را به مشتریان خود

از جملهه .در بازارهای محلی هفتگی محصـوالت را بـه مشـتریان تحویـل دهنـد     

ودش ویژگی های این پلتفرم آن است که کشاورز می تواند خهودش بهرای محصهول خه    

دن قیمتهی  قیمت تعیین کند که این امر بعد از مدت زمان کوتاهی منجر به به دست آم

ریان در محصوالت خریداری شده توسط مشت. منصفانه برای کشاورز و خریدار می شود

بازارهای محلی که هر هفته در محله های مشخص شده در شههر ههای مخاطهب ایهن     

ل داده شرکت برگزار می شود توسط کشاورزان بهه طهور مسهتقیم بهه خریهداران تحویه      

.می شود

آنالین/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین:گروه مخاطب
مناطق محروم و روستایی

La Ruche Qui Dit Oui:نام شرکت

واسطه گری:مدل درآمد

تقیم پلتفرم آنالین فروش مس:خدمت/محصول
محصوالت کشاورزی

توانمند سازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر13.1:تأمین شدهکل سرمایه  

Series B:تأمین سرمایهآخرین نوع 

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 



49

:توضیح

www.samasource.org پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

samasource:نام شرکت

:مدل درآمد

اشتغال زایی:خدمت/محصول

توانمندسازی:حوزه فعالیت

----:دهتأمین شکل سرمایه  

----:تأمین سرمایهآخرین نوع 

بررون  این مجموعه یک شرکت غیر انتفاعی با هدص کاهش فقرر جهرانی از طریرق   

رکت یکری از  ایرن شر  . سپاری کار دیجیتا  به افراد بی کار در کشورهای فقیر است

مرد   این مجموعه از یک. اولین مجموعه هایی است که بر نیروی کار تمرکی دارند

براي تجزیـه پـروژه هـاي دیجيتـال در     "microwork"مبتنی بر اینترنت به نام 

ـ مقياس بزرگ به وظایف کوچک تر  عه دهنـده  براي برون سپاري به  افراد توس

افـراد در ایـن  . مـی کنـد  نرم افـزار در کشـورهاي در حـال توسـعه، اسـتفاده      

ا آموزش دیده اند و بـه انـدازه حـداقل حقـو  محلـی ر     کامپيوتر مهارت هاي 

.دریافت می کنند واسطه گری

اقشار کم درآمد و ساکنین 
مناطق محروم و روستایی

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.ishippo.com

ت دسـت سـاز و   این مجموعه با استفاده از پلتفرم اینترنتی، امکان فروش محصوال

جموعره برا   ایرن م . توليدات برگرفته از مناطق روستایی را فراهم مهيا کـرده اسـت  

اقشرار  همکاری با تعدادی از سازمان های عام المنفعه، کمک شایانی بره توانمندسرازی  

ر کو درآمد کرده است و به آن ها امکان فرروش محصروالت دسرت سراز را در سراسر     

.دنیا فراهو ساخته است

.

اپ موبایل-پلتفرم خرید و فروش آنالین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

ین  اقشار کم درآمد و ساکن/زنان:گروه مخاطب
مناطق محروم و روستایی

iShippo:نام شرکت

گریواسطه: مدل درآمد

ایع پلتفرم خرید و فروش صن:خدمت/محصول
دستی و زیورآالت بومی

توانمندسازی:حوزه فعالیت

هزار دالر123:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

kiva.org پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

KIVA:نام شرکت

:مدل درآمد

پلتفرم پرداخت وام فرد به فرد:خدمت/محصول

توانمندسازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر9:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

ـ مهيـا  این شرکت با استفاده از پلتفرم آنالین خود بستري را  رده اسـت کـه   ک

ی مـی تواننـد   افراد نيازمند براي بهبود شرایط زنـدگی، تحصـيلی و یـا کـارآفرین    

تلرف  ایرن درخواسرت در پلتفررم  برت مری گرردد و افرراد مخ       .درخواست وام نمایند

دالر به درخواسرت دهنرده وام کمرک نماینرد، مجمروس      25می توانند به مییان حداقل 

دلیرل  .کمک ها به این درخواست، مییان کلی وام درخواست دهنده را تشکیل می دهد

ان انتخاب وام به عنوان روش خیر رسرانی، امکران اسرتفاده مجردد از ایرن پرو  و امکر       

.باز پ  گیری آن توسم اهدا کننده می باشد
واسطه گری

وم  ااقشار کم درآمد و ساکنین مناطق محر
معلولین/و کودکانزنان /و روستایی

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.humblebundle.com/ پلتفرم فروش آنالین:فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

آمریکا، سانفرانسیسکو:موقعیت جغرافیایی

م  خیریه، اقشار کمؤسسات خیرین، :گروه مخاطب
درامد و مناطق محروم روستایی

Humble Bundle:نام شرکت

:مدل درآمد

محتوا-بازی-کتاب:خدمت/محصول

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

راکفروش مستقیم، حق اشت

ی در آن محتواهایکه اسرت یک فروشگاه آنالین  Humble Bundleشرکت 

ملکـرد ایـن   نحوه ع. می رسدمانند کتب،بازي و محتواي دیجيتالی به فروش 

پایـه بـراي کـاال    وتخفيف قيمت با پلتفرم یک پلتفرم بدین صورت است که 

این به التفاوت ماانتخاب کرده و مشتري اجازه پيشنهاد قيمت باالتر را دارد که 

حتواهرا  در بعضری از م . قيمت براي کمک به اقشار کم درآمد واریز می گـردد 

. ودتمام مبلغ و در بخشی از آن ها قسمت ما به التفاوت به خیریه داده می ش

حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 
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حوزه اقشار کم در آمد و ساکنين مناطق روستایی و محروماستارت آپ هاي 

:توضیح

https://handup.org/
پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا، سانفرانسیسکو:موقعیت جغرافیایی

م  خیریه، اقشار کمؤسسات خیرین، :گروه مخاطب
درامد و مناطق محروم روستایی

HandUp:نام شرکت PBC

:مدل درآمد

جذب و ارائه سرمایه:خدمت/محصول
به افراد بی خانمان

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

دالر870000:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک مردمی

ـ  آنالیرن تشرکیل شرده اسرت کره در      پلتفررم  این مجموعه از یک  س آن هـر ک

. ول اهـدا نمایـد  به افراد بی خانمان و افراد نيازمند دیگر پمستقيماً می تواند 

اد دیگـر در  به افراد بی خانمان و افـر مستقيماً اجازه می دهد که پلتفرم این 

مایـد کـه   این شرکت تضمين مـی ن . محله مورد نظر اهدا کننده کمک شود

 هـاي  رفع نيازهاي اوليه مثل غـذا، مراقبـت  پول اهدایی افراد به از 100٪

.پزشکی و مسکن اختصاص  یابد





استارت آپ هاي حوزه  . 3ـ7
طبيعیبالیايدیدگانآسيب

استارت آپ هاي حوزه ي نوآوري اجتماعی. 7
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طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 



57

:توضیح

www.disastermesh.com

در هررا یاینترنترری و اعررالم نیازمنرردبسررتری را برررای برقررراری ارتبرراب مجموعرره، ایررن 

شرکت این .که بالیای طبیعی در آن به وقوس پیوسته است فراهو می نمایدای نواحی

کـان  امحادثـه،  استفاده از سخت افزار هاي موقتی نصب شده در محـل وقـوع   با 

بـراي  . مهيا می سازدبالیاي طبيعیتأثير دسترسی به اینترنت را براي اقشار تحت 

ود را در سيستم ورود به این سيستم ابتدا الزم است کاربران موقعيت و مایحتاج خ

.يردوضعيت صدمه دیدگان شکل گبانک اطالعاتی از ثبت نمایند تا 

بستر ارتباط اینترنتی:فناوری های کلیدی

-:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

آسیب دیدگان بالیای طبیعی:گروه مخاطب

Disaster mesh:نام شرکت

:مدل درآمد

یجاد  فراهم سازی بستر اینترنت و ا:خدمت/محصول
صدمه دیدگانبانک اطالعاتی از 

زندگیاولیه تأمین نیاز :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی و نهادها

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.prizeo.com پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

م  اقشار ک/آسیب دیگان بالهای طبیعی:گروه مخاطب
 هاخیریه/درآمد و مناطق روستایی و محروم

Prizeo:نام شرکت

واسطه گری:مدل درآمد

کمک های مالی با جمع سپاری:خدمت/محصول
ربا متد جایزه به ازای کار خی

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

میلیون دالر2.5:دهتأمین شکل سرمایه  

Series A:تأمین سرمایهآخرین نوع 

ين هـاي آن  کمپیک پلتفرم جمع سپاری آنالین می باشد که استارت آپ این 

ین صورت است نحوه فعاليت این شرکت بد. توسط افراد مشهور شکل می گيرد

فـرد  می کنند و به ازاي آن جـوایزي از طـرف  شرکت که، افرد در کمپين ها 

واننده مثا  یک خعنوان به مشهوري که رهبري کمپين را برعهدا دارد، می دهد
ر نظرر  یرک کمپرین خیریره د   بررای  مشهور، تعدادی از بلیم هرای کنسررت خرود را    

الر یرک  طرفداران این خواننده با شرکت در ایرن کمپرین و پرداخرت ده د   . میگیرد
در صرورت  . دامتیاز دریافت کرده و در قرعه کشی بلیم کنسرت شررکت مری کننر   
عه کشی بدسرت  پرداخت بیشتر از ده دالر هر فرد امتیاز بیشتری برای شرکت در قر

... و این رویدادها توسم افراد مشرهور در حروزه ورزشی،سینما،موسریقی   . می آورد

. می تواند ایجاد گردد

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

needslist.co پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

-آسیب دیدگان بالیای طبیعی:گروه مخاطب
مردم-سازمان های امدادی

Needs list:نام شرکت

:مدل درآمد

پلتفرم خرید و فروش:خدمت/محصول
ب لوازم ضروری افراد آسی

بالیای طبیعیدبده 

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

:دهتأمین شکل سرمایه  

:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

ان و ایررن مجموعرره برره وسرریله پلتفرررم آنالیررن خررود روابررم بررین اهداکننرردگ    

و برین  ان ترأمین کننردگ  سازمان های غیر دولتی، بین سازمان های غیرر دولتری و   

ایـن . مری کنرد  سازمان هرای غیرر دولتری و دیگرر تریو هرای مردمری را تسرهیل         

کی در منطقه، مجموعه در زمان بروز بالیاي طبيعی ارتباط بين نيروهاي کم

ترنتـی مهيـا   را در داخل یـک پلتفـرم این  تأمين کنندگان اهدا کنندگان و 

.ل می گرددمی نمایند که به وسيله آن روند یاري رسانی به منطقه تسهي

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.sirum.org

راد نیازمند به پلتفرم آنالینی می باشد که در آن امکان دسترسی افمجموعه، دارای این 

ننـدگان  توليدکو خيّرهـا  افـراد،  پلتفـرم،  این در . باشرد فراهو میمایحتاج دارویی 

گذاشته و از محصوالت دارویی می توانند داروي مازاد خود را در پلتفرم اینترنتی

ایرن  . نـد افراد نيازمند، نياز دارویی خـود را در پلتفـرم درج مـی نمای   دیگر، سوي 

دارو را ، مطابقرت در صرورت  کرده و پلتفرم داروهای اهدایی را با نیازمندی ها بررسی 

.ارسا  می نماید

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا، سانفرانسیسکو:موقعیت جغرافیایی

یعی، آسیب دیدگان بالیای طب:گروه مخاطب
اقشار کم درامد، بی خانمان ها

Sirum:نام شرکت

:مدل درآمد

ه تسهیل دسترسی ب:خدمت/محصول
محصوالت دارویی

نیاز های اولیه زندگیتامین :حوزه فعالیت

هزار دالر120:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

هادهاتوسط افراد و نتأمین مالی 

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.crisistextline.org

رفتره  این مجموعه برای کمک و مشاوره به افراد دارای بحران های روحی شکل گ

ایـن  ارسـال کـرده و  افراد می توانند مسئله خود را از طریـق پيامـک   . اسرت 

ندي شده و سپس طبقه باستفاده از هوش مصنوعی به کار گرفته شده پيامک با 

شراور و  از آن جرا ارتبراب برین داوطلرب م    .مشاورین داوطلب منتقل می شـود به 

ت مراجعره  مراجعه کننده از طریق پیامک ادامه می یابد ترا نهایترا بره بهبرود و رعی     

.تمام خدمات این مجموعه رایگان می باشد. کننده ختو شود

AIبستر مخابراتی، :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا، نیویورک:یموقعیت جغرافیای

آسیب دیدگان بالیای :گروه مخاطب
طبیعی، زنان و کودکان

Crisis Text Line:نام شرکت

:مدل درآمد

د ارائه خدمات مشاوره ای به افرا:خدمت/محصول
دارای بحران های روحی

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی و نهادها

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.concretecanvas.com/

ی بررای  موقتاین مجموعه با هدص ایجاد مواد پایه مورد نیاز برای ساخت اسکان  

ـ    .تشکیل شرده اسرت  پذیر اقشار آسیب اخت نـوآوري ایـن اسـتارت آپ در س

بـودن و  چون سرعت آماده سازي باال، سبکموادي با ویژگی هاي مختلفی 

 توانـد  با توجه به این ویژگی ها، ایـن مـاده مـی   . ضد حریق  بودن می باشد

.اشدجایگزین بسيار مناسبی براي بتن در ایجاد اسکان موقتی ب

فناوری مواد:فناوری های کلیدی

2005:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

اد های  نه/طبیعیبالیای آسیب دیدگان و :گروه مخاطب
یاری رسان در بالیای طبیعی

Concrete Canvas:نام شرکت

:مدل درآمد

مواد اولیه برای ایجاد اسکان موقت:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتامین :حوزه فعالیت

هزار دالر50:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم محصوالت

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

humanihut.com/

یردگان  و اسکان موقت بررای آسریب د  با هدص توسعه و ساخت پناهگاه مجموعه این 

نـوعی از  این شرکت با طراحی و پيـاده سـازي  . بنا نهاده شده اسرت بالیای طبیعی 

ي طبيعی شـتافته و  بالیادیدگان آسيبسرپناه می تواند با سرعت باالیی به کمک 

بررای پیراده   توانسرته سررپناهی  این اسرتارت آپ  .براي خانواده ها سرپناه ایجاد کند

.سازی بیمارستان موقت هو توسعه دهد

ساخت محصول:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

سازمان های دولتی، سازمان های  :گروه مخاطب
عیآسیب دیدگان بالیای طبی/بین المللی

 HumaniHut:نام شرکت

:مدل درآمد

ایجاد اسکان موقت:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتامین :حوزه فعالیت

میلیون دالر10:دهتأمین شکل سرمایه  

Venture found:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

dayoneresponse.com/

کمرک بره   می نماید و برایاین مجموعه در جهت توسعه صنعت تصفیه آب فعالیت 

ین راسرتا اسرت و در همر  تشکیل شده تأمین آب امداد رسانی بالیای طبیعی در حوزه 
بـه  راغيرخـوراکی  محصولی توسعه داده است که از طریق آن مـی تـوان آب   

ن مجموعره محصروالت خرود را در سرطی جهرانی در بری      ایرن  . کردخوراکی تبدیل 

ایرن مجموعره دو   . خصوصی توزیرع مری کنرد   و دولتی نهادهای سازمان های امدادی، 

.داده استارائه محصو  تصفیه آب در سطی جهانی 

فناوری تصفیه  آب:فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

آمریکا ، سانفرانسیسکو:موقعیت جغرافیایی

آسیب دیدگان بالیای :گروه مخاطب
نهادهای امداد رسان/طبیعی

Day One Response:نام شرکت

:مدل درآمد

دستگاه تصفیه آب:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتامین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

dev.recoveryhub.net/ پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا، نیویورک:موقعیت جغرافیایی

آسیب دیدگان بالیای طبیعی:گروه مخاطب

Recovery Hub:نام شرکت

:مدل درآمد

آنالین برای پلتفرم :خدمت/محصول
نابعتسهیل دسترسی به م

نیاز های اولیه زندگیتامین :حوزه فعالیت

هزار دالر50:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

در آن افـراد داوطلـب و سـازمان هـاي    پلتفرمی ایجاد کرده کره  این مجموعه 

د،شـبکه  مردم نهاد می توانند متناسب با توانمندي و هدف کمـک رسـانی خو  

یو امدادی و تا با تکمیل یک تسازي کرده و نيازمندي هاي خود را اعالم کنند

در . تابندتأمین نیازهای خود توسم خیرین به خدمت دهی مناطق آسیب دیده بشر 

ه کردام  کننردگان مری تواننرد انتخراب کننرد کره دره مییانری و بر         این پلتفرم اهردا  

.مجموعه یا افراد و در ده مناطقی می خواهند کمک خود را اختصای دهند

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

recovers.org/ پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا، سانفرانسیسکو:موقعیت جغرافیایی

خیریه و خیرین، آسیب مؤسسات :گروه مخاطب
طبیعی بالیای دیدگان 

Recovers:نام شرکت

:مدل درآمد

ای  ایجاد ارتباط بین گروه ه:خدمت/محصول
آسیب حوزه مختلف 

دیدگان بالیای طبیعی

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

هزار دالر50:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

م آنالیرن بررای   ایرن پلتفرر  . این مجموعه از یک پلتفرم آنالین شکل گرفته اسرت 
ا و مجموعه هرای  شکل گیری ارتباب مستقیو بین افراد نیازمند به کمک، سازمان ه
لتفـرم  در ایـن پ . یاری دهنده و افراد خیر  به صورت محله ای تشکیل شده است

راک هر بخش نيازمندي هاي خود را پس از وقـوع بالیـاي طبيعـی بـه اشـت     

جـنس  . ن کننـد و دیگر افراد اکوسيستم می توانند این نياز را تاميمی گذارد 

ه عاطفی این نيازها از خدمات اوليه مالی و تجهيزات تا خدمات ثانوي مشاور

تلف مخاطالعاتی از نیازهای محله های مجموعه به یک مرجع این . می باشد... و 

.تبدیل گردیده استحاد ه دیده 

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.allhandsandhearts.org

یت خرود  این مجموعه پ  از وقوس بالیای طبیعی در نقاب مختلف جهان از طریق سا

و از هـا  تأمين نياین داوطبان در جهت .به سازما ن  دهی نیروهای داوطلب می پردازد

از . ی نمایندمبه زندگی معمولی خود، فعاليت بازگشت خانواده هاي آسيب دیده 

جمله کار های این داوطلبران را مری تروان ارائره خردمات مشراوره ای، بازسرازی محرل         

.نام برد... زندگی و کسب و کار و 

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2005:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

آسیب دیدگان بالیای طبیعی:گروه مخاطب

All Hands And Hearts:نام شرکت

:مدل درآمد

خدمات پس از وقوع  :خدمت/محصول
بالیای طبیعی

توانمند سازی، بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی و نهادها

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 
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:توضیح

www.zidisha.org/

اسـطه بـراي   وپلتفرمی ایجاد کرده که به کمک آن می توان بدون این شرکت 

الین ایرن  پلتفرم آن. سبک اقدام نموددرخواست، دریافت و بازپرداخت وام هاي 
هد شررایم  شرکت به شکلی تعبیه شده است که به درخواست دهنده وام اجازه می د

تاییرد و  بازپرداخت را خود مشخص کند و افراد اعطا کننده می توانند درخواست را
برره میرریان مشررخص در صررورتی کرره میرریان وام اهرردا شررده در زمرران   . یررا رد کننررد

ن صرورت  درخواستی وام گیرنده برسد، وام به آن شخص تعلق می گیرد در غیرر ایر  
د باز مری گرردد و درخواسرت دهنرده بایر     به حساب او وام دهنده پرداختی وام مییان 

از ایرن پروسره خرود زمینره سراز      حرذص واسرم   . درخواست جدیدی را  برت نمایرد  

.کاهش شدید سود وام دریافتی می شود

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا، ویرجینیا:یموقعیت جغرافیای

زنان و کودکان، آسیب:گروه مخاطب
یدیدگان بالیای طبیع

Zidsha:نام شرکت

:مدل درآمد

درخواست اهدای  بستر :خدمت/محصول
وام بدون واسطه

توانمند سازی:حوزه فعالیت

هزار دالر120:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

طبيعیبالیايحوزه آسيب دیدگاناستارت آپ هاي 



استارت آپ هاي حوزه  . 4ـ7
و کودکان آسيب پذیرزنان 

استارت آپ هاي حوزه ي نوآوري اجتماعی. 7
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آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

sharethemeal.org برنامه گوشی-پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آلمان:یموقعیت جغرافیای

ن  اقشار کم درآمد و ساکنی/کودکانزنان و :گروه مخاطب
بی خانمان ها-مناطق محروم و روستایی

Share The Meal:نام شرکت

کمک های مردمی-غیر انتفاعی:مدل درآمد

ای  فقرا بهبود کیفیت تغذیه بر:خدمت/محصول
و مناطق محروم و کودکان

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

میلیون دالر4.7:دهتأمین شکل سرمایه  

Series A:تأمین سرمایهآخرین نوع 

مند هوشر هرای  گوشیبرنامه کاربردی خدمات خود را از طریق یک این شرکت 

ی جهرانی  طریق برنامه غرذای از با گرسنگی جهانی برای جمع سپاری جهت مبارزه 

این برنامـه ایـن امکـان را بـراي کـاربران      . دهدارائه می( WFP)سازمان ملل 

WFPخـاص  هـاي  پـروژه سرمایه را به دلخواهی از که حجم کند میفراهم 

را در هـر زمـان   WFPسـوي  از اهدا کنند و بتوانند روند به کار گيـري آن  

غذیرره در بهبررود تتوسررم کرراربران، برررای پررو  پرداخترری تمررام . نماینــدردیــابی 

.می شودکشورهای فقیر استفاده 

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.donorschoose.org/

لی براي کمک هاي ماکمک و بهبود تحصيل و با  جمع آوري این مجموعه براي 

لتفررم آن بردین   پ.تشـکيل شـده اسـت   مدارس و بهبود کيفيت تحصيلی کودکان 
ماینرد و  شکل است که مدارس با توجه به نیاز های خود درخواست خود را  بت می ن

ت را مشراهده  می توانند از طریق پلتفرم اینترنتی مجموعره، درخواسر  مؤسسات افراد و 
.کرده و به مییان تمایل به مدرسه درخواست دهنده کمک نمایند

پلتفرم اینترنتی:فناوری های کلیدی

2000:سال تاسیس

آمریکا، نیویورک:موقعیت جغرافیایی

کودکان:گروه مخاطب

DonorsChoose:نام شرکت

:مدل درآمد

کمک به مدارس :خدمت/محصول
زهاتأمین نیابرای 

زندگیاولیه تأمین نیاز :حوزه فعالیت

میلیون دالر77:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی و نهادها

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

https://www.thredup.com

 تواننرد  در آن برانوان مری  پلتفرم آنالیرن توسرعه داده اسرت کره     یک استارت آپ این 

در ایرن  . ننرد و فروش کخرید لباس و یا لباس دست دوم  لباس های غیر قابل استفاده 

.کررد اهردا  قررا پلتفرم این قابلیت وجود دارد که لباس هایی را بتوان به محررومین و ف 
نمایيد تـا  رایگان اعالملباس دست دوم خود را در این فروشگاه اگر شما قيمت 

.می گرددنيازمند اهدا بانوان یا به کودکان این لباس 

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

زنان و کودکان:گروه مخاطب

thredup:نام شرکت

:مدل درآمد

بستر آنالین خرید و فروش:خدمت/محصول
انلباس دست دوم زنان و کودک

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.mumzworld.com/

توسـعه  محصوالت حوزه مادران و کودکانآنالین بستر فروش یک این مجموعه 

ک،لباس و مایحتاج کودکان و مادران مانند پوشکه در آن محصوالت داده است 

والت مرورد  بستر در برگیرنده جامع ترین محصاین . به فروش می رسد... نوزادي و 

ـ    در . و کودکران مری باشرد   نیاز در حوزه نیاز های اولیه زنران   وان ایـن پلتفـرم مـی ت

رست اهـدا  محصوالتی را خریداري کرده و به کودکان و مادران فقير یا بد سرپ

.نمود

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

امارات متحده عربی، دبی:موقعیت جغرافیایی

مادران و کودکان:گروه مخاطب

Mumzworld:نام شرکت

:مدل درآمد

والت  بستر آنالین خرید محص:خدمت/محصول
حوزه مادران و کودکان

تأمین نیازهای اولیه زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم محصوالت

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.onesimplewish.org/

One simple wish برردن  برای باالفناوری یک مجموعه غیرانتفاعی است که از 

و خیرر برا   آگاهی بخشی نسبت بره پررورش، مراقبرت و ارتبراب گیرری افرراد دلسروز       

موعـه بسـتري   سایت این مج. کودکان تحت سرپرستی پرورشگاه استفاده می نمایرد 

حـت  فراهم کرده است که به هر شخصی اجازه می دهد آرزوي کودکانی که ت

اسرته هرا   نمونره هرایی از ایرن خو   . بـرآورده نماینـد  هسـتند را  سرپرستی پرورشـگاه  

براس و  از دودرخه، لپ تراپ، کتراب، عینرک، بلریم کنسررت و نمرایش، ل      عبارت اند 

...تجهییات زمین بازی و 

پلتفرم اینترنتی:فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کودکان بی سرپرست:گروه مخاطب

One Simple Wish:نام شرکت

:مدل درآمد

ایجاد امکان یاری رسانی به:خدمت/محصول
کودکان بی سرپرست

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی و نهادها

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.celes.care

همواره طرح مشکالت بیماری زنان برای آن ها در جامعه به خصوی جامعه هرای در 

ن خرود ایرن   این شرکت با پلتفرم آنالیر .حا  توسعه کاری دشوار و سخت بوده است

ارائـه  یـک پلتفـرم   Celescareاسـتارت آپ  . مشکل را تا حدی مرتفع نموده است

ـ    ه صـورت  داده است که زنان می توانند به صورت مستقيم از مشـاوره پزشـکان ب

ایرن مجموعره ارائره دهنرده خردمات مشراوره پیشرکی در        .مجازي بهره منـد شـوند  

دمات هیینره خر  . مراقبت های بارداری، تغذیه، سالمتی و بهداشت عمومی  مری باشرد  

اب با پیشکان ارتب.مشاوره آنالین پایین  است و توسم متخصصین زنان ارائه می شود

.می باشددقیقه امکان پذیر مجموعه در کمتر از یک 

آنالینپلتفرم :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

زنان:گروه مخاطب

Celes:نام شرکت care

:مدل درآمد

مشاوره آنالین پزشکی:خدمت/محصول

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

میلیون دالر1.5:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

freemium-فروش خدمات مشاوره

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

https://celmatix.com/

شرده  از طریق بیرگ دیترا و ونومیرک، توصریه هرای شخصری سرازی       استارت آپ این 

در مراه  ،Celmatix. درباره سالمت براروری زنران در اختیرار آن هرا قررار مری دهرد       

اسرت از  وانویه بررای نخسرتین برار نمرایش ونتیرک را بررای نشرانه هرایی کره ممکرن          

الت زنان قصد دارد مشکاین استارت آپ . بارداری جلوگیری کند، راه اندازی کرد

شـده  این مشکل، نبود اطالعات شخصی سـازي . در حوزه ي باروري را حل کند

.درباره ي وضعيت سالمت باروري زنان است

big dataپلتفرم آنالین، :فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

زنان:گروه مخاطب

celematix:نام شرکت

:مدل درآمد

شاوره  مارائه بستر آنالین برای :خدمت/محصول
سالمت به زنان

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

میلیون دالر59.6:دهتأمین شکل سرمایه  

Series B:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.iequalchange.com

یـن پلتفـرم   ادر . زنان توسم زنان ایجاد شده استزندگی این پلتفرم با هدص بهبود 

و هـر   رسد فروش میبه ... اجناس مورد نياز زنان مانند لباس و لوازم بهداشتی و 

ـ زنی به ازاي خرید خود مبلغی را به کمپين هاي موجود کـه بـراي    ت از حمای

پرداختری را  این پلتفرم اجازه ردیابی پو .می کندپرداخت شده است، ایجاد زنان 

.باخبر می کنداز نتایج این کمپین داده و وی را به کاربر 

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

زنان:گروه مخاطب

I=change:نام شرکت

:مدل درآمد

بستر آنالین خرید و فروش برای :خدمت/محصول
جمع آوری پول برای امور زنان

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.timocco.com

این شرکت با .این شرکت با هدف کمک به کودکان کم توان تشکيل شده است

ر دو حوزه استفاده از پنج بازي نرم افزاري متفاوت در جهت کمک به کودکان د

.مشکالت شناختی و حرکتی گام برداشته است

وری هر کدام از این نرم افیار ها بره صرورت مسرتقل در یرک بخرش بره کمرک برازپر        

وری ایرن نررم افریار هرا غالبرا در مراکری برازپر       . کودکان مورد استفاده واقرع مری شروند   

.کودکان در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار می گیرند

AI-سنسور حرکتی:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

تالویو:موقعیت جغرافیایی

معلولین/کودکان:گروه مخاطب

Timocco:نام شرکت

:مدل درآمد

توسعه بازی  برای :خدمت/محصول
کانتوانمندسازی و بهبود کود

توانمندسازی:حوزه فعالیت

----:دهتأمین شکل سرمایه  

----:تأمین سرمایهآخرین نوع 

مستقیمفروش

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.prepify.me پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین/کودکان:گروه مخاطب
مناطق محروم و روستایی

Prepify:نام شرکت

کمک های مردمی و نهادها:درآمدمدل 

پلتفرم کمک آموزشی به کودکان:خدمت/محصول

توانمندسازی:حوزه فعالیت

هزار دالر20:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

ه این است که فرصت حضور در دانشگاه ها در کشرورها بر  prepifyاعتقاد مدیر 

ـ  بدین .اسرت صورت عادالنه تقسیو نشده  ایت کمـک  منظور با هزینه شخصـی وبس

کمکی کهآموزشی براي دانش آموزان کم درآمد به صورت رایگان فعال کرده 

ا برگریاری  ایرن وبسرایت درنهایرت بر    . برای توزیع عادالنه این فرصت در کشور کنرد 

نرون بره   آزمون  دانش آموزان برتر را به دانشگاه ها معرفی می کند ایرن وبسرایت هرو اک   

.دانش اموز کو بضاعت خدمات کمک آموزشی می دهد2000

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

sheroes.com

کره در آن خردمات پشرتیبانی،   زنـان اسـت   اجتماعی پلتفرماین شرکت داراي 

 افریاری  منابع، فرصت ها و تعامل برا جوامرع زنران از طریرق سرایت و یرا پلتفررم نررم        

ی، روابـط و  در مورد سالمت، مسائل شـغل بستر زنان در این . امکان پذیر می باشد

این . ارندمسائل زندگی، دستاوردها و لحظات خود مطالب به اشتراک می گذ

ه می توانند مجموعه همچنين یک خط ارتباطی مستقيم به زنان ارائه می دهد ک

. مایندبا مشاوران در تمام جنبه هاي زندگی خود خدمات مشاوره اي دریافت ن

.سازی زنان می باشدتوانمند یکی از اصلی ترین اهداص این مجموعه 

آنالین شبکه اجتماعیپلتفرم :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

sheroes:نام شرکت

:مدل درآمد

ی بستر تعامل اجتماعی زنان برا:خدمت/محصول
حل مشکالت و ایجاد فرصت

توانمندسازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.6:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

زنان

freemium- ارئه خدمات مربوط جذب
نیروی انسانی و تبلیغات به شرکت ها

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

shopsoko.com

ـ     پلتفـرم ارئـه   این شرکت یـک   ت، کـه محصـوالت زینتـی و پوشـاک بـومی اس

رنـدهاي  محصوالت بومی و دست ساز به خصوص در کشورهاي آفریقـایی و یـا ب  

ته سررعت،  مد  توزیع ایرن شررکت توانسر   . می نمایدمحلی را به بازار جهانی متصل 

. رفرت قیمت و حجمی از فروش را نشان دهد که آنرا می توان مدلی انقالبی در نظر گ

.کشور دنیا توسعه دهد45و کار خود را در کسب این شرکت توانسته  

پلتفرم خرید و فروش آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و /زنان:گروه مخاطب
و روستاییمحروم مناطق 

SOKO:نام شرکت

گریواسطه: مدل درآمد

نایع پلتفرم خرید و فروش ص:خدمت/محصول
دستی و زیورآالت بومی

توانمندسازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.6:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 



83

:توضیح

https://ifundwomen.com/

زن مهيـا  و مشـاوره بـراي کارآفرینـان   تأمين مـالی  این مجموعه بستري را براي 

ود را در این مجموعه زنان می توانند سازوکار و و رعیت کسرب و کرار خر    . می کند

وعـه  مجمایرن  . درج کرده و از طریق جمع سپاری به سرمایه مورد نظرر دسرت یابنرد   

.ز ارائه می دهدرا نيوکار به زنان کارآفرین امکانات دیگري نظير مشاوره کسب 

پلتفرم اینترنتی:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

زنان:گروه مخاطب

Ifundwomen:نام شرکت

:مدل درآمد

کمک به زنان در :خدمت/محصول
راه اندازی کسب و کار

توانمندسازی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

حق اشتراک

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

www.codeclubworld.org پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

کودکان:گروه مخاطب

codeclub:نام شرکت

کمک های مردمی-غیر انتفاعی:مدل درآمد

یسی  پلتفرم آموزش برنامه نو:خدمت/محصول
به کودکان فقیر

توانمندسازی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

Codeclub         یک پـروژه جهـانی بـراي آمـوزش کـد نویسـی بـه کودکـان

ـ . می باشد ت و یـا  هدف این پروژه آموزش مهارت به کودکان فقير و بدسرپرس

ب دارای عملکرد بدین صورت است که افرراد داوطلر  نحوه . کودکان کار می باشد

جامعره برا   مهارت کد نویسی و یا نهادهایی مانند کتابخانه ها یا مدارس و افراد دیگرر 

.کمک مالی از اجرای این برنامه ها حمایت می کنند

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 
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:توضیح

https://www.startupkidsclub.com/ پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

آمریکا، تگزاس:موقعیت جغرافیایی

کودکان:گروه مخاطب

Startup Kids Club:نام شرکت

:مدل درآمد

دوره های آموزشی:خدمت/محصول

توانمندساز:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی

شکل گرفته این مجموعه با هدف آموزش کارآفرینی از سنين پایين به کودکان

هیینه های الزم برای برگیاری کرالس هرا و کارگراه هرا از طریرق کمرک هرای        . است

صصرین  این کارگاه ها بره وسریله متخ  . مردمی از طریق سایت مجموعه انجام می پذیرد

.حوزه آموزش و کارآفرینی انجام می پذیرد

آسيب پذیراستارت آپ هاي حوزه زنان و کودکان 





حوزه  استارت آپ هاي . 5ـ7
معلولين و کم توانان

نوآوري اجتماعیحوزه ي استارت آپ هاي. 7
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معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 

:توضیح

rewalk.com//

ی بردن  دارای معلولیرت در قسرمت تحتران   معلرولین  این مجموعه با هردص توانبخشری   

انبخشری  در جهت تومحصوالت این استارت آپ دو بخش اصلی . تشکیل شده است

ضـاي  محصول براي کمـک بـه بـازپروري معلـولين در ف    یک . را شامل می گردد

در انجـام  درمانی می باشد و محصول دوم جهت توانبخشی و کمک به معلـولين 

روبـاتی  حرکت در قسمت هاي تحتانی به وسـيله یـک اسـتخوانبندي خـارجی    

. نمایداین محصو  به معلولین در انجام کارهای روزمره کمک شایانی می. می باشد

توسعه محصول جدید/رباتیک:فناوری های کلیدی

2001:سال تاسیس

آلمان، برلین:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

Rewalk Robotics:نام شرکت

:مدل درآمد

رباتیکاستخوان بندی :خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

میلیون دالر57.4:دهتأمین شکل سرمایه  

 Venture:تأمین سرمایهآخرین نوع 
Found

فروش مستقیم
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:توضیح

tomglobal.org

( ه اجتمرراعیشرربک)و بسررتر تعرراملیایررن مجموعرره در برگیرنررده یررک پلتفرررم آنالیررن 

ی فعرا  در  این بستر اجتماعی پل ارتباطی میان افراد نروآوری و شررکت هرا   . می باشد

در حـوزه  این بستر به شرکت هاي کـه محصـولی  . حوزه معلولین با آن ها می باشد

ـ   ولين را بـراي  معلولين طراحی یا توليد کرده اند،کمک می کند تا نيازهـاي معل

لـولين  توسعه محصول جدید جمع آوري کرده و یا محصول خود را به جامعه مع

ان فرد صاحب در این پلتفرم یا به عنو. پيشنهاد داده و باز خوردها را دریافت کنند

رد معلرو   ایده، اختراس یا محصو  خود را به معلولین معرفی می کنید و یا به عنروان فر  

.یا آشنا با مشکالت معلولین مشکل و نیازی را اشتراک می گذارید

پلتفرم آنالن:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

تالویو:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

Tikkun:نام شرکت Olam Makers

:مدل درآمد

شبکه اجتماعی:خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

/Freemium تأمین مالی از طریق
مردم و نهادها

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

arcatron.com/

یرت هرای   و تهیره ابریار کمکری بررای افرراد دارای معلول     شرکت به منظور ساخت این 

ایرن  محصروالت . بنرا نهراده شرده اسرت    حرکتی و افراد مسرن برا مشرکالت حرکتری     

دلی هرای  و ساخت انواس مختلف صنشامل طراحی صورت اختصاصی استارت آپ به 

ـ از محصوالت آن می توان به . مخصوی و ویلیر می گردد وص ویلچرهاي مخص

.نموداره یا ویلچرهاي ورزشی اشو ( مانند ویلچرهاي مخصوص استحمام)نظافت

ساخت و تولیدفناوری :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هند، پونه:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

arcatron mobility:نام شرکت

:مدل درآمد

، ویلچر  ابزار حرکتی:خدمت/محصول

اولیه زندگیتأمین نیاز های :حوزه فعالیت

هزار دالر363:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

https://www.tobiidynavox.com//

و تاسررایررن مجموعرره بررا هرردص تولیررد ابرریار کمکرری برره افررراد معلررو  شررکل گرفترره 
ـ  نرم افزاري و سخت افـزاري  مختلف  محصوالت آن شامل حوزه هاي  زار ماننـد اب

tobii. دگفتـاري مـی گـرد   مورد نياز افراد با معلوليـت هـاي حرکتـی، بينـایی،     

گی سالهاست در حا  فعالیت بوده و همواره با نوآوری های خرود  قصرد تسرهیل زنرد    

.افراد معلو  را داشته و همیشه در این حوزه  از شرکت های پیشتاز بوده است

AI، بستر نرم افزاری، توسعه محصول ، :فناوری های کلیدی

1983:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

tobii dynavox:نام شرکت

:مدل درآمد

نرم افزار ها و گجت های  :خدمت/محصول
تسهیل کننده  

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

http://www.abilitymate.com//

ـ    این مجموعه  وزه یک سري از امکانات سخت افـزاري توليـدات محصـول در ح

وسـعه آن  معلولين را به صورت عمومی در اختيار افراد براي ساخت محصول یا ت

اشراره  ... از این ابیار می توان به پرینترر سره بعدی،اسرکنر سره بعردی و     . قرار می دهد

 گرذاری  عمومی برای به اشرتراک یکی از اهداص این استارت آپ ایجاد فضایی . نمود

.طرح های در حا  اجرا در حوزه معلولین به دیگر افراد فعا  در این حوزه است

توسعه محصول/بعدیچاپ سه :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معلولین  :گروه مخاطب

Abilitymate:نام شرکت

:مدل درآمد

ابزار حرکتی  :خدمت/محصول

نیاز های اولیه زندگیتأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

اریفروش مستقیم محصوالت، جمع سپ

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

watsi.org پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

د و اقشار کم درآم-معلولین و ناتوانان:گروه مخاطب
خیرین/مناطق محروم روستایی

Watsi:نام شرکت

کمک های مردمی-غیر انتفاعی:مدل درآمد

کمک های مالی با جمع سپاری  :خدمت/محصول
پزشکیتأمین مشکالت برای 

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

میلیون دالر4.7:دهتأمین شکل سرمایه  

Series A:تأمین سرمایهآخرین نوع 

ل شده است که این مجموعه از یک پلتفرم جمع سپاري مالی آنالین تشکي

ـ  کی در آن افراد می توانند کمک هاي مالی خود را در حوزه بهداشت و پزش

شـفاف،  عمومی در سطح جهان بـه هـر ميـزان دلخـواه و بـه صـورت کـامال        

واننرد از  ارسا  کمک ها کامال شفاص بوده و خیررین مری ت  روند . نمایندپرداخت 

از طریرق گریارش هرای ماهانره و یرا از      )محل استفاده شده کمک های مالی خرود  

. باخبر شوند( طریق انتخاب پیش از اهدای کمک

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

vocaleyes.co.uk/

VocalEyes نابینایران  برای بهره برداریفناوری است که از سازمان غیرانتفاعی یک

. تفاده می نمایداس... و کو بینایان از هنر نمایشی مانند تئاتر، بناهای تاریخی، نقاشی و 

، در این مجموعه از طریق قرارداد با مجموعه هاي مختلف شهري و مراکز هنري

ایان نيز با استفاده رابطه با اثر مورد نمایش فایل هاي صوتی تهيه می نماید که نابين

.از این فایل هاي صوتی می توانند از این آثار هنري بهره مند شوند

پلتفرم ثبت و انتشار صوت:فناوری های کلیدی

1998:سال تاسیس

انگلستان، لندن:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

VocalEyes:نام شرکت

:مدل درآمد

ایجاد امکان بهره برداری:خدمت/محصول
نابینایان از آثار هنری

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم خدمات

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

www.bemyeye.com برنامه موبایل-پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

Be my eyes:نام شرکت

freemium: مدل درآمد

ی  پلتفرم خدمات رسان:خدمت/محصول
به معلولین

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

هزار دالر650:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

Be My Eyes ،ل نابينایان یک پلتفرم براي کمک به معلولين و در مرحله او

ـ     .می باشد ري از نحوه عملکرد این اپ موبایل بدین صـورت اسـت کـه یـک س

راي انجام بعضـی از  بنابينا را در سيستم عضو شده و معلولين کمک به داوطلبين 

دین صرورت  نحروه کرار بر   . می باشد، یاري می نمایندفعاليت ها که نيازمند کمک 

خررود را از طریررف برنامرره اعررالم کرررده و  درخواسررت کمررک اسررت کرره نابینایرران 

مرد  درآمردی هرو دادن یرک سرری از      . داوطلب ها متناسب با نوس کار مری پذیرنرد  

.اشدمی بخدمات ویژه به معلولین و تبدیل پروفایل ساده به نسخه حرفه ای 

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

www.orcam.com

ـ       اوري هـاي  این شرکت با توليد دستگاهی کـه بـه وسـيله هـوش مصـنوعی و فن

ـ  ارتباطی به شناسایی اجسام  ه نابينـا یـا   پرداخته و اطالعات را به صورت حسـی ب

گاه هرای ایرن   نمونره جدیرد دسرت   در . کم بينا براي مسيریابی بهتـر منتقـل مـی کنـد    

.مجموعه، انتقا  اطالعات بصری به وسیله اطالعات صوتی انجام می پذیرد

AI:فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

تالویو:موقعیت جغرافیایی

معلولین و ناتوانان:گروه مخاطب

orcam:نام شرکت

:مدل درآمد

ری  دستگاه تبدیل المان های بص:خدمت/محصول
به المان های حواس دیگر

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

میلیون دالر86.4:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed c:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

https://www.movinc.sg/

Movinc       و هرا  ویلیریک شرکت فنی اسرت کره در زمینره طراحری و تولیرد انرواس

فعالیرت  می شرود  محصوالتتجهییاتی که باعا بهبود و ارتقای کیفیت حرکتی این 

وتـوري،  از تجهيزات بهبود دهنده می توان به عنوان مثال تجهيـزات م . می نماید

ایرن مجموعره درآمرد خرود را از طریرق فرروش       . را نام بـرد ... دسته هاي اضافی و 

.مستقیو محصوالت تهیه می نماید

و ساختطراحی :  فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

معلولین:گروه مخاطب

.Movinc:نام شرکت

:مدل درآمد

ارتقا قابلیت حرکتی معلولین:خدمت/محصول

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم محصوالت

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

mindrocketsinc.com

مان هرا و  این مجموعه برای توسعه ابیار کمکی بره ناشرنوایان و کرو شرنوایان در سراز     

اشـنوایان  این محصول توسط  آواتار هاي سه بعدي به ن.ادارات شکل گرفنه است

ایرن  .  نمایـد و کم شنوایان از طریق تبدیل متن و صوت به زبان نشانه کمک مـی 

اجررا در  توجه به زیر ساخت هروش مصرنوعی اسرتفاده شرده در آن، قابلیرت     برنامه با 

.  بسیاری از شبکه های اجتماعی نوشتاری را یافته است

AI:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

اردن:موقعیت جغرافیایی

معلولین و ناتوانان:گروه مخاطب

Mind Rockets Inc:نام شرکت

:مدل درآمد

تبدیل گفتار به زبان اشاره:خدمت/محصول

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

freemium

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

abilityjobs.com پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

1995:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معلولین و ناتوانان:گروه مخاطب

abilityjobs:نام شرکت

Primium:درآمدمدل 

یابی افراد معلولشغل :خدمت/محصول

توانمندسازی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

ـ این مجموعه با استفاده از پلتفرم اینترنتی، محيطی را بـراي   دا کـردن شـغل   پي

یراز منرابع   شرکت های مختلف برا توجره بره ن   . معلول ایجاد کرده استبراي افراد 

مرورد نیراز از   انسانی خود با پرداخت هیینه تبلیغاتی اندک، به جذب نیرروی انسرانی  

.افراد معلو ، در داخل این پلتفرم می پردازند

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

www.advocations.org/

ـ  رکت هـا بـا   این شرکت با استفاده از بستر اینترنتی خود اجازه می دهد ش

مشـاغل  عضویت در آن، از افراد معلول عضو این پلتفرم براي حضـور در 

ش اشرتغا   این سایت زمینه سراز افریای  . استخدام نمایندشرکت خود مختلف 

اهیانره  شرکت های مختلرف برا پرداخرت هیینره اشرتراک م     . معلولین شده است

.می توانند از خدمات آن بهره مند شوند

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معلولین و کم توانان:گروه مخاطب

advocations:نام شرکت

:مدل درآمد

تأمین نیرویخدمات :خدمت/محصول
شغل یابیکار و 

توانمند سازی:حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

حق اشتراک

معلولين و کم توانانحوزه استارت آپ هاي 





استارت آپ هاي حوزه  . 6ـ7
اجتماعیدیدگان آسيب

(   هاو بی خانمانزندانيان )

نوآوري اجتماعیحوزه ي استارت آپ هاي. 7
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(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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:توضیح

www.streetchangephilly.org/

ه مرردم اجرازه   کره بر  استفاده می کند این شرکت از یک برنامه کاربردی تلفن همراه 

ط بلـي ، ضـروري،جوراب هـا  لـوازم  نيازهاي افرادي بی خانمان، مانند می دهد ترا  

ين را تـأم شـده  که توسط افراد بی خانمـان درخواسـت  داده   ... مترو،پوشاک و 

مران  افرراد بری خان  طریرق یرک مرددکار اجتمراعی بره دسرت       از کمک ها این . نمایند

ی مورد مراقبرت هرا  مالقات، مددکار به افراد مشاوره هایی در در خال  این می رسد و 

.مسکن داده و نیازهای آن ها را جمع آوری می کندبهداشتی، و عیت شغلی، و 

آنالین،برنامه موبایلپلتفرم :فناوری های کلیدی

-:سال تاسیس

آمریکا، فیالدلفیا:موقعیت جغرافیایی

دیدگان اجتماعی آسیب:گروه مخاطب
(هازندانیان و بی خانمان)

StreetChange:نام شرکت

:مدل درآمد

ارائه کاالهای ضروری، مشاوره و :خدمت/محصول
توانمند سازی افراد بی خانمان

نیاز های اولیه زندگیتامین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک  های مردم/ غیر انتفاعی

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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:توضیح

fundedjustice.com پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

fundedjustice:نام شرکت

:مدل درآمد

ی  پلتفرم جمع سپاری مال:خدمت/محصول
برای خدمات به زندانیان

اولیه زندگیتأمین نیاز :حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

زه هرای  این مجموعه با استفاده از پلتفررم آنالیرن بره جمرع سرپاری در تمرام حرو       

ایرن پلتفررم بره    . های خصوصری مری پرردازد   قضایی از پرونده های ملی تا پرونده

در آن کاربرها اجازه می دهد تا در حوزه های مورد نظر خود به تشرکیل کمپرین  

در مثرا   برای.اقدام نمایند و از خیرین نیی هر مییانی از کمک مالی را می پذیرد

ـ   پلتفرم، زندانيان این  ود را گفتـه و  با ایجاد کمپين داسـتانی از زنـدگی خ

يان، پس زندانبه مردم و خيرین هم می توانند . می نمایندکمک درخواست 

.از مطالعه شرح زندگی آن ها و بررسی درخواست آن ها کمک کنند
دیدگان اجتماعی آسیب

(هازندانیان و بی خانمان)

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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:توضیح

www.pigeon.ly

عاليـت  این مجموعه  در زمينه ارائه خدمات ارتباطی به خانواده هاي زنـدانيان ف 

عکـس هـا، نامـه هـا،     به خانواده زندانيان اجـازه مـی دهـد    این خدمات .می کند

ـ   کارت هاي  ن همـراه،  تبریک، کارت پستال و حتی مقاالت آنالیـن را از هـر تلف

ک راه حرل  این مجموعه همینین ی.کامپيوتر براي زندانی مورد نظر ارسال نمایند

ه ایرن خردمات بر   . کنرد کو هیینه برای ارتباب با داخل زنردان ارائره مری    VoIPتلفن 

.دداده می گردصورت حق اشتراک ارائه به زندانیان در خارج از زندان اطرافیان 

پلتفرم موبایل-VoIP:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Pigeonly:نام شرکت

:مدل درآمد

خدمات ارتباطی برای زندانیان:خدمت/محصول

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

میلیون دالر5.1:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed B:تأمین سرمایهآخرین نوع 

freemium-فروش حق اشتراک

زندانیان و)دیدگان اجتماعی آسیب
(هابی خانمان

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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:توضیح

miraclemessages.org

گانشـان از  این شرکت افراد بی خانمان را که در خيابان ها ارتباط خود را بـا بست 

مـاعی  دست داده اند، مجددا از طریق پيام هاي کوتاه ویدئویی و رسانه هاي اجت

ن درصد از پیام ها منجر بره بهبرود در و رعیت اسرکا    40تا به امروز . برقرار می نماید

میلیرون پیرام رسریده    25تعداد این پیام هاو ویدیو ها تا بره امرروز   . این افراد شده است

.است

برنامه موبایل-شبکه اجتماعی-پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Miracle messages:نام شرکت

:مدل درآمد

ان ها  بی خانمانتشار تصاویر :خدمت/محصول
برای پیدا کردن خانواده 

آن ها

بهبود کیفیت زندگی:حوزه فعالیت

هزار دالر500:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک های مردمی-غیرانتفاعی

دیدگان اجتماعی آسیب
(هازندانیان و بی خانمان)

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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:توضیح

https://www.virtualrehab.co/

ـ        ه این شرکت با اسـتفاده از واقعيـت مجـازي و هـوش مصـنوعی، اقـدام ب

ـ    مخـدر و  بازپروري مصرف کنندگان مـواد   اري مجرمـان بـا اخـتالالت رفت

هرا مرورد   ایرن مجموعره در تعردادی از زنردان    خردمات  . خطرناک می پـردازد 

ان ایرن مجموعره سرعی دارد روش  هرای سرنتی درمر      . استفاده قررار گرفتره اسرت   

.برساندری اختالالت روانی را با جایگیینی فناوری های نوین  به کارایی باالت

واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Virtual Rehab:نام شرکت

:مدل درآمد

خدمات بازپروری با  :خدمت/محصول
یاستفاده از واقعیت مجاز

بهبود کیفیت زندگی  :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

خدماتفروش مستقیم 

یان  زندان)دیدگان اجتماعی آسیب
(هاو بی خانمان

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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www.drivechangenyc.org ---:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Drive Change:نام شرکت

:مدل درآمد

ان ایجاد شغل برای زندانی:خدمت/محصول
بی خانمان هاو 

توانمندسازی:حوزه فعالیت

----:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

برره ایررن مجموعرره بررا اسررتفاده از یررک پلتفرررم آنالیررن و اسررتفاده از ماشررین هررای ون  

ابتدا زندانيان در این خصوص.اشتغا  زایی برای زندانیان سنین پایین پرداخته است

ســال را از طریــق پلتفــرم آنالیــن در قالــب 25الــی 17آزاد شــده در ســنين 

و روابـط اجتمـاعی  پخت غذا کالس هاي آموزشی با مهارت هاي الزم در حوزه 

مات الزم جهت کار در ماشين هاي ارائه دهنده خـد آمادگی بازپروري نموده تا 

وانمندی در خال  کار نیی به صورت کامل از نظر ت. غذایی شرکت را بدست آورند

.و مالی آمادگی الزم برای بازگشت به اجتماس را کسب می کنند
دیدگان اجتماعی آسیب

(هازندانیان و بی خانمان)

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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www.artlifting.com

الت این شرکت با هدص توانمند سرازی و بره خودکفرایی رسراندن افرراد دارای مشرک      

بردین  ایرن مجموعره  . جسمانی و افراد بی خانمان و حتی زندانیان تشرکیل شرده اسرت   

درآمد ن افراد، به پلتفرمی آنالین، با فروش و نشر آثار هنري ایمنظور با استفاده از 

د مرالی خرود در سرو   ترأمین نیراز هرای    این مجموعه برای . زایی آن ها کمک می کند

حتری بررای آ رار هنرری     اسرتارت آپ  این .حاصل از فروش این آ ار شریک می باشد

د در ایرن  خریر هنرر دوسرت و خیرر برا     برپا می کند تا افراد نمایشگاه هایی بدست آمده 

و ان بری خانمر  نمایشگاه هو کاالی مورد عالقه خود را داشته و هرو کمکری بره افرراد     

.زندانیان کنند

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Artlifting:نام شرکت

:مدل درآمد

بستر خرید و فروش:خدمت/محصول
آنالین آثار هنری

توانمندسازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر1.1:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

دیدگان اجتماعی آسیب
(هازندانیان و بی خانمان)

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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defyventures.org

نمند سـازي  این مجموعه از یک برنامه آموزشی کارآفرینی، خود اشتغالی، و توا

د بـه اجتمـاع و   تشکيل شده است که پتانسيل بسياري از زنـدانيان را بـراي ورو  

خدمات و دوره هرای مجرازی ایرن مجموعره آمروزش      .کسب و کار تقویت می کند

ه و توسرعه  کارآفرینی، مشاوره، انکوباسیون کسب و کار، فرصت های جذب سررمای 

زنردان هرا   این مجموعه دوره های کارآفرینی در. شبکه های ارتباطی را در بر می گیرد

.برای زندانیان برگیار می کند

آنالینپلتفرم :فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Defy venture:نام شرکت

:مدل درآمد

مهارت آموزی به زندانیان:خدمت/محصول

توانمندسازی:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک نهادهای حمایتی و مردم-غیرانتفاعی

دیدگان اجتماعی آسیب
(هازندانیان و بی خانمان)

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب
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www.edovo.com پلتفرم آموزشی-تولید تبلت:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Edovo:نام شرکت

:مدل درآمد

آموزش زندانیان:خدمت/محصول

توانمندساز:حوزه فعالیت

---:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

ایـن  . ان مـی پـردازد  بر بستر تبلت به آموزش زندانيوسيله پلتفرم این مجموعه به 

عرالوه برر   . مایـد پلتفرم دسترسی زندانيان را به منابع آموزشی بسـيار سـهل مـی ن   

دانیان را نیرری در اختیررار زنررتوانبخشرری پوشررش نیازهررای آموزشرری، ابرریار ارتبرراطی و  

.دمی گذارد که در نهایت می تواند زمینه ساز بازگشت زندانیان به جامعه باش

دیدگان اجتماعی آسیب
(هازندانیان و بی خانمان)

(هازندانيان و بی خانمان)دیدگان اجتماعی استارت آپ هاي حوزه آسيب





حوزهاستارت آپ هاي . 7ـ7
خيریه هاپشتيبانی 

نوآوري اجتماعیحوزه ي استارت آپ هاي . 7
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پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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charitymiles.org/

ا حفـ   تا هم تناسب اندام خـود ر می کند افراد را تشویق استارت آپ این 

پ بردین  مکانیسرو کرار در اپ ایرن اسرتاتار    . کنند و هم کار خير انجام بدهند

خیریه برقرار و، مردم صورت است که تعامل سه جانبه بین شرکت های تبلیغاتی

یا راه دود بخیریه را انتخاب می کند و به ازای هر مایلی که فردی در ابتدا . است

بره  برود یا دودرخه سواری انجام دهد، مییانی پو  توسم شررکت هرای تجراری   

ترا بره   تارت آپ این اس. پرداخت می شودخیریه عنوان اسپانسر تبلیغاتی به حساب 

د میلیون دالر پو  برای خیریه هرای تحرت قرراردا   2.5توانسته است حدود امروز 

.تأمین کندخود 

پلتفرم موبایل:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها:گروه مخاطب

Charity miles:نام شرکت

:مدل درآمد

دف  پلتفرم موبایل با ه:خدمت/محصول
بهبود تناسب اندام

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

میلیون دالر1.7:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.probueno.com پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

اقشار کم درآمد و ساکنین مناطق محروم و:گروه مخاطب
ه هاخیری/زندانیان/و کودکانزنان /روستایی

ProBueno:نام شرکت

کمک های مردمی-انتفاعیغیر :مدل درآمد

کمک های مالی توسط :خدمت/محصول
افراد متخصصسرویس دهی 

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

هزار دالر340:دهتأمین شکل سرمایه  

Seed:تأمین سرمایهآخرین نوع 

ه صـورت  تخصص بداراي که افرادي ارائه  می دهد پلتفرمی استارت آپ، این 

هزینـه  مـی دهنـد و  سرویسی ارائـه  داوطلبانه با استفاده از تخصص و مهارت خود 

ا توانمنردی  برای مثا  فردی بر . به خيریه  منتخب توسط فرد اهدا می گرددسرویس 

ایرن  مهارت تدری  زبان می توانرد دوره هرای کالسری برگریار کنرد و افرراد متقا ری       

.رددامور فقرا صرص گتأمین مالی کالس ها  بت نام کرده و هیینه کالس برای 

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 



119

:توضیح

https://playmob.com/

playmobعه داده و بـا  یک پلتفرم بازي می باشد که توسعه دهندگان بازي توس

تفرم شده کاربران با هدف خير وارد پل. می دهندهدف خيریه در این پلتفرم قرار 

د که ایـن  براي رشد در بازي هزینه صرف می کننو انجام خرید  و با بازي کردن 

ی از درآمد هو بخشمی تواند البته که توسعه دهنده . می شودواریز هزینه به خيریه ها 

ر ایرن  د. واگذار نمایرد به خیریه آن  را برای خود نگه داشته و مقداری از آن و یا تمام 

رم تبلیغرات  برا پرداخرت هیینره در ایرن پلتفر     می تواننرد  پلتفرم شرکت های تجاری هو 

هررو بررا اهررداص تجرراری هررو اهررداص   خیریرره، انجررام داده و برره توسررعه ایررن پلتفرررم   

لیرون دالر  پلتفررم ترا بره امرروز حردود یرک و نریو می       این . کمک کنندانسان دوستانه، 

.درآمد برای خیریه ها ایجاد کرده است

گیمیفیکیشن-پلتفرم موبایل:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها:گروه مخاطب

playmob:نام شرکت

:مدل درآمد

:خدمت/محصول
ا هدف  اپلیکیشن موبایل ب

ن برای بستر گیمیفیکیش
توسعه درآمد خیریه

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

میلیون پوند1.3:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

هزینه تبلیغات-واسطه گری

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.myadwap.com/

یو تبليغـاتی  یک پلتفرم آنالین است که در آن شما تعدادي ویداستارت آپ این 

کـه  ت می کند هزینه اي پرداخو شرکت صاحب تبليغات به ازاي بازدید می بينيد 

در . دهيدصيص هستيد تخعالقه مند که به آن خيریه اي به می توانيد این هزینه را 

ا ارسرا   بررای شرم  صرادر و  از خیریره رسرید   وجره پرداختری،    برا  متناسرب  این پلتفررم  

.می شود

پلتفرم آنالین-برنامه موبایل:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها:گروه مخاطب

Adwap:نام شرکت

:مدل درآمد

رای  بستری آنالین و موبایل ب:خدمت/محصول
جمع آوری پول برای خیریه

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 



121

:توضیح

www.myadwap.com/

راي هـر خيریـه   خيریه ها پرداخته و باین پلتفرم در برنامه موبایل خود به معرفی 

مـک مـالی بـه    به راحتی به آن خيریه کمی تواند که کاربر پروفایل ایجاد کرده 

هفته پلتفرم هر در اقدامی دیگر این. کندصورت مستقيم یا اعتباري هفتگی اهدا 

ریـه را  براي خيریه ها در نظر گرفتـه و هـر هفتـه سـه خي    صد دالري یک جایزه 

ه هـاي آن هفتـه   و به خيریمی کنند به این سایت الگين کاربران .می کندمعرفی 

با صررص  بیشتری دهندرأی تعداد بخواهند در صورتی که افراد . می دهندرأي یک 

وب خیریره محبر  داده ترا  رأی بیشتر می خرند و بره خیریره خرود    رأی های یک دالری 

رم ایجراد یرک   مییرت ایرن پلتفر   بیرگتررین  . هفتگی شرود آن ها بتواند برنده صد دالر 

.بانک اطالعاتی خوب از خیرین و نوس خیریه های مورد عالقه آنان است

برنامه موبایل-پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها:گروه مخاطب

Doofl:نام شرکت

:مدل درآمد

رای  بستری آنالین و موبایل ب:خدمت/محصول
جمع آوری پول برای خیریه

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

میلیون دالر8.4:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک سازمان ها و مردم-غیر انتفاعی

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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https://www.coinupapp.com/

به حساب بانکی یک برنامه موبایل توليد کرده است که با اتصالاستارت آپ این 

ول را از پمقدارکمی فرد تعریف کرده، خود که اهداف خيرخواهانه ایی و طبق 

اب شرده بره   و به خیریه ایی که توسم او انتخر کردهبرداشت فرد خرید آنالین هر 

ررسری سروابق   بقابلیت ردگیری و این پلتفرم موبایل . می کندصورت ماهانه پرداخت 

.دیگران را نیی به کاربر می دهدپرداخت و اشتراک گذاری با 

برنامه موبایل:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها:گروه مخاطب

Coinupapp:نام شرکت

:مدل درآمد

پلتفرم موبایل برای :خدمت/محصول
هجمع آوری پول برای خیری

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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budgefoundation.org/

ا بـه آن  در این برنامه شما براي دوستان خود یک چالش تعریف کرده و آن ها ر

در صورت يد می کنیا اینکه مشخص . می کنيدچالش به ازاي مبلغ ورودي دعوت 

مثرا   به طور سپ  دوستان با پذیرش این دالشگردد،عدم انجام مبلغی باید اهدا 

ایرن  برنرده  و یک نفرمی کنید کیلوگرمی برای رسیدن به هدص تالش 5کاهش وزن 

ار شرده اسرت بره خیریره واگرذ     پرداخرت  که در دعروت اولیره   پولی دالش شده و اما 

.می شود

برنامه موبایل:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها:گروه مخاطب

Budge:نام شرکت

:مدل درآمد

بستر موبایل برای :خدمت/محصول
هجمع آوری پول برای خیری

خیریهتأمین مالی :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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https://www.charitynavigator.org/

ي مجموعه هاي این مجموعه با استفاده از پلتفرم آنالین خود به بررسی و رده بند

امتر را این مجموعه سه پرار .و خيریه ها می پردازدمختلف فعال در حوزه اجتماعی 

برارت انرد   این پارامتر ها ع. به عنوان پارامتر های اصلی در ارزیابی خود در نظر می گیرد

مری کنرد کره برا     این پلتفرم به خیرین کمک. شفافیت، سالمت مالی و پاسخگویی: از

.کمک کنندخیریه ها خیا  راحت و در داخل خود پلتفرم به 

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2001:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

حوزه اجتماعی، فعاالن خیریه، :گروه مخاطب
اهداکنندگان

Mill House Accelerator:نام شرکت

:مدل درآمد

رده بندی مجموعه های  :خدمت/محصول
اجتماعیحوزه  فعال در 

مالی خیریهنأمین :حوزه فعالیت

-:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

کمک مردمی و نهادها

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.thesegovia.com/

تسهيل نموده پرداخت  APIیک پلتفرم یکپارچه پرداخت را  با انتشار این مجموعه 

اپ ها و پلتفـرم آنالیـن خـود،    در APIاز استفاده شرکت ها و نرم افزارها با . است

.هيل کننـد را تسمؤسسات خيریه اي می توانند کمک هاي اجتماعی به سازمان ها و 

Segovia ز سرر  امجدداً به پناهندگان کمک کرده است تا زندگی خود را در اروپا

ران اقتصادی گیرند و به بازسازی جامعه پ  از ابوال در لیبریا کمک کرده و از کارگ

.استدر شرق افریقا در میان بسیاری از برنامه های دیگر حمایت کرده 

APIفناوری پرداخت آنالین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا، نیویورک:موقعیت جغرافیایی

خیریه ها و خیرین:گروه مخاطب

Segovia:نام شرکت

:مدل درآمد

پرداخت آنالین با سرعت باال:خدمت/محصول

بهبود فرایندهای مدیریتی و  اجرایی:حوزه فعالیت

میلیون دالر14.5:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

واسطه گری

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.catchafire.org

ا فراینرد  بره خیریره هر   ن ها همواره ایجاد اتصالی بین نیروهای داوطلب خیریه و معرفی آ

يل آنالین تشـک پلتفرمی Cathafireاستارت آپ به همین منظور .سختی بوده است

داده است که داوطلبان حرفه اي را به سـازمان هـا و مجموعـه هـاي خيریـه اي و     

مروده و  این وبسایت داوطلبان تخصص خود را اعالم نر د. امدادرسان پيوند می دهد

یریه معرفی خیریه ها هو نیاز خود را معرفی کرده و این پلتفرم نیروهای مناسب را به خ

.می کند

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه:گروه مخاطب

Catchafire:نام شرکت

:مدل درآمد

:خدمت/محصول
به اتصال نیروی داوطلب

خیریه برای بهبود یا
هاجرای فعالیت های خیری

بهبود فرایندهای مدیریتی و  اجرایی:حوزه فعالیت

میلیون دالر8.7:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

freemium- نهادهاکمک

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.blackbaud.com/

نرم افزارها و خدمات طراحی شده بـراي سـازمان هـاي    ارائه دهنده این مجموعه 

بخشـيده،  د است که آن ها را قادر می سازد کارایی عمليـاتی را بهبـو  غيرانتفاعی 

از ماموریـت خـود   و پول بيشتري بـراي پشـتيبانی  کنند روابط مستحکمی ایجاد 

از جملره صرلیب سرر     سرازمان   ۱۹،000این محصروالت توسرم حردود    . کسب کنند

وعـه  محصوالت و خدمات ایـن مجم . استفاده می شرود ... آمریکا، کالج دارتموث و 

مـدارس،  مدیریت مالی، بازاریـابی مسـتقيم، مـدیریت   سرمایه، براي جمع آوري 

.يردمدیریت وب سایت، مشاوره و تجزیه و تحليل مورد استفاده قرار می گ

AI،CRM،ERPپلتفرم نرم افزار :فناوری های کلیدی

1981:سال تاسیس

آمریکا، کالیفرنیا:موقعیت جغرافیایی

خیریه:گروه مخاطب

BlackBaud:نام شرکت

:مدل درآمد

نرم افزار پشتیبان:خدمت/محصول

بهبود فرایندهای  :حوزه فعالیت
مدیریتی و  اجرایی

-:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم محصوالت

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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cariclub.com/

رتبراب برین   این مجموعه از یک پلتفرم آنالین تشکیل شرده اسرت کره بره وسریله آن ا     

ایـن  .دغیرانتفاعی را برقررار مری سراز   مجموعه های نیروی کار شرکت های مختلف و 

یتی مجموعه به شرکت ها اجازه می دهد که نيروهاي خود را در قسمت هاي مدیر

، ربيت نمایندمجموعه هاي غير انتفاعی به کار برند تا مدیران نسل جدید خود را ت

سرتفاده  همینین مجموعه های غیر انتفاعی می توانند از این طریق از نیروی کار مراهر ا 

.نمایند

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا، نیویورک:موقعیت جغرافیایی

خیریه:گروه مخاطب

CariClub:نام شرکت

:مدل درآمد

کانال ارتباطی آنالین:خدمت/محصول

بهبود فرایندهای  :حوزه فعالیت
مدیریتی و  اجرایی

میلیون دالر1.3:دهتأمین شکل سرمایه  

---:تأمین سرمایهآخرین نوع 

freemium

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.kindful.com

کمک به این مجموعه یک شرکت نرم افزاري است که نرم افزار قدرتمندي براي

ـ    ين هـا را  سازمان هاي غيرانتفاعی براي سازماندهی داده ها و مـدیریت بهتـر کمپ

ایگراه  داده  پمجموعه با ویژگی صرفحات اهردای آنالیرن،    پلتفرم این .فراهم می کند

اعی ترا بره سرازمان هرای غیرر انتفر      شده  اسرت  اهدا کننده و ابیار گیارش دهی طراحی 

ریت مردی منسجو ترر و برا صررفه جرویی در زمران      کمک کند تا کمک ها را آسان تر، 

.کنند

CRM-نرم افزار:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه:گروه مخاطب

KindFul:نام شرکت

:مدل درآمد

ده  نرم افزارهای کمک کنن:خدمت/محصول
به خیریه ها

بهبود فرایندهای مدیریتی و  اجرایی:حوزه فعالیت

میلیون دالر3.8:دهتأمین شکل سرمایه  

Series A:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش محصوالت

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.revup.com

ه این مجموعه شرکتی نرم افزاري اسـت کـه نـرم افـزار قدرتمنـدي را در حـوز      

این نـرم  . ستکرده اتوليد مدیریت اهدا کنندگان براي سازمان هاي غيرانتفاعی 

کـاوي  ه افزار به سازمان ها کمک می نماید تا با استفاده از هوش مصـنوعی و داد 

کره در  امکاناتی اب.خيریه بتوانند بهتر رفتار آن ها را بررسی و مدیریت کنندرفتار 

ازمان این نرم افیار تعبیه شرده میتروان اهردا کننردگان و مجموعره هرای نیدیرک بره سر         

.غیرانتفاعی را مدیریت و دسته بندی کرد

کاوی، داده AI:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه:گروه مخاطب

Revup:نام شرکت

:مدل درآمد

استفاده از هوش مصنوعی:خدمت/محصول
ینبرای تحلیل رفتار خیر

بهبود فرایندهای مدیریتی و  اجرایی:حوزه فعالیت

میلیون دالر5:دهتأمین شکل سرمایه  

Series A:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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:توضیح

www.advsol.com/

این . تغیر انتفاعی تشکیل شده اسمجموعه های این مجموعه با هدص توانمندسازی 

خدمات مجموعه در حوزه هاي مختلف مدیریتی و مالی سازمان هاي غير انتفاعی

نرم افزاري ارائه می دهد و از ایـن طریـق بـه توانمندسـازي ایـن مجموعـه هـا        

.می پردازد

پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

1991:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خیریه:گروه مخاطب

 advanced solutions:نام شرکت
international

:مدل درآمد

نرم افزار پشتیبان:خدمت/محصول

بهبود فرایندهای مدیریتی و  اجرایی:حوزه فعالیت

میلیون دالر26.5:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

فروش مستقیم

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.projectpotential.org

ري در بـين  با هدف کاهش ميزان بيکـا که می باشد این شرکت یک مجموعه غیرانتفاعی 

اتسيل این افـراد  جوانان مناطق روستایی هند تشکيل شده است تا با استفاده از پن

براي رسيدن . براي رفع نياز مناطق روستایی ایجاد گردداستارت آپ هایی بتواند 

. نموده است آپی استارتبه این مهم، این مجموعه اقدام به تشکيل یک اکوسيستم 

:این اکوسیستو از سه بخش زیر تشکیل شده است

کارگاه های آموزشی برای آشنایی و ترغیب به کارآفرینیتشکیل •  

ه هادرون ایداز استارت آپ امکانات الزم برای تبدیل ایده به محصو  و تشکیل ارئه •  

نو پااستارت آپ های خدمات از طریق شتاب دهنده مجموعه به ارائه •  

-:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

و افراد متخصصخیریه:گروه مخاطب

Project Potential:نام شرکت

:مدل درآمد

خدمات کارآفرینی:خدمت/محصول

تو  بهبود زیرساخت اکوسیس:حوزه فعالیت
نوآوری حوزه نوآوری اجتماعی

میلیون دالر26.5:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

تأمین مالی توسط نهادها  

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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https://www.echoinggreen.org/

فعاليـت  این مجموعه به عنوان یک شتاب دهنده در حوزه کارآفرینی اجتمـاعی 

فرینی این مجموعه با شناسایی افراد و ایده هاي نوآورانه حـوزه کـارآ  . می نماید

می راهو ابیار الزم برای توسعه آن ها را فنموده،اجتماعی بر روي آن ها سرمایه گذاري 

.روابم الزم برای شکل گیری کامل آن ها را مهیا می سازدنماید و 

-:فناوری های کلیدی

1987:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

و افراد متخصصخیریه:گروه مخاطب

Echoing green:نام شرکت

:مدل درآمد

سرمایه گذاری و پشتیبانی:خدمت/محصول

تو  بهبود زیرساخت اکوسیس:حوزه فعالیت
نوآوری حوزه نوآوری اجتماعی

هزار دالر100:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

سرمایه گذاری روی استارت آپ ها و 
فروش سهام

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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www.socialchangecentral.com/

مجموعه هرای  این مجموعه با هدص شکل گیری پلتفرم آنالینی برای خدمت رسانی به

پلتفرم، این خدمت اصلی. فعا  در حوزه اجتماعی کشور استرالیا تشکیل شده است

ستم کارآفرینی فرصت براي تهيه سرمایه و ایجاد شناخت مناسب از اکوسيافزایش 

ای کسب و که  می  توان این مجموعه را یک شتابدهنده آنالین برمی باشد؛اجتماعی 

ات ایرن  خردم عضویت، به نوس بسته . کارهای حوزه نوآوری اجتماعی در نظر گرفت

.یردمجموعه از دسترسی به مجموعه های مختلف تا خدمات مشاوره ای را در بر می گ

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

و افراد متخصصخیریه:گروه مخاطب

Social Change Central:نام شرکت

:مدل درآمد

شبکه اجتماعی:خدمت/محصول

بهبود زیرساخت اکوسیستو نوآوری:حوزه فعالیت
نوآوری اجتماعیحوزه 

هزار دالر100:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

freemium

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 
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socialinnovation.org

ی باشد  اجتماعی یک وظيفه بزرگ در جامعه کانادا را عهده دار منوآوري مرکز 

ه سـازي و  و آن اینست که با حمایت از افراد صاحب ایده و متخصصـين و شـبک  

و برا  بدبشـتا نـوآوري اجتمـاعی   حوزه استارت آپ هاي ترویج فرهنگ، به یاري 

رینرگ  این مرکی خدمات مختلفی از منتو. کمک های خود به رشد آن ها کمک کند

. انجررام مرری دهررد ... و برگرریاری رویررداد، دادن جررا و زیرسرراخت، شرربکه سررازی و   

د  در نظرر  مراکری رشر  ، میتروان  مفهوم به کارکرد این مرکی را در کشورنیدیک ترین 

.گرفت

---:فناوری های کلیدی

2004:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

و افراد متخصصخیریه:گروه مخاطب

Center for social innovation:نام شرکت

:مدل درآمد

استارت آپیحمایت از ایده های :خدمت/محصول

بهبود زیرساخت اکوسیستو نوآوری:حوزه فعالیت
نوآوری اجتماعیحوزه 

----:دهتأمین شکل سرمایه  

-:تأمین سرمایهآخرین نوع 

و خیرینمالی توسط نهادها حمایت 

پشتيبانی خيریه هاحوزه استارت آپ هاي 





استارت آپ هاي حوزه ي نوآوري اجتماعی. 7

جمع بندي. 8ـ7
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نوآوري اجتماعیحوزه ي استارت آپ هاي فناوري هاي مطرح در 

انواع 
فناوری

2

1

3

4

5

6

7

8

انرژي 
تجدیدپذیر

اءاشياینترنت 

ر  رباتيک و سنسو

بسترهاي  
نرم افزاري

نرم افزاري وپلتفرم 
اپليکيشن

داده کاوي

بازیافت و  
تصفيه آب

هوش مصنوعی
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1

بهبود کيفيت

زندگی اقشار  

آسيب پذیر

زنجیره 
فعالیت

2

3

4
اوليه تأمين نياز 

زندگی اقشار  

آسيب پذیر
ه بپشتيبان خدمات 

خيریه ها

توانمندسازي  

یراقشار آسيب پذ

انرژی های تجدیدپذیر

تعاملیاجتماعی واستفاده از بستر شبکه 

و مهارت آموزیآنالین آموزشی پلتفر  های 

رباتیک
(جمع سپاری)پلتفر  آنالین 

موبایلبرنامه پلتفر  آنالین و 

2-2.

3-1.

3-2.

4-1.

4-2.

1-1.

1-2.

پلتفر  آنالین و برنامه موبایل 2-1.

بسترهای آنالین خرید و فروش.3-3

بسترهای نر  افزاری.4-3
بازیافت و تصفیه آب 1-3.

داده کاوی 2-3.

شبکه اجتماعی و تعاملی 2-4.
هوش مصنوعی 2-5.

هوش مصنوعی 3-4.

داده کاوی.3-5

سنسورها.3-6

بسترهای نر  افزاری.3-7

داده کاوی

فناوري هاي مطرح  به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها
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نوآوري اجتماعیحوزه استارت آپ هاي مدل هاي درآمدي مطرح در 

توضیحعنوان

علولینمفروش مستقیم خدمات و تجهیزات به اقشار آسیب پذیر به خصوص در حوزهخدمات/فروش مستقیم تجهیزات
و یا فروش خدمات به افراد 

ا برا  در اختیار مردم قرار  میگیرد اما مردم یا نهادهمحصول یا خدمت به صورت رایگانمردمی و نهادهاکمک های
پرداخت هایی از کسب و کار حمایت می کنند

دریافت حق 
(Freemium,Premium)اشتراک

بره  )سرویس ایجاد جریان نقدی قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و
در برخری مروارد   . و یا برر اسرام میرزان اسرتفاده از محصرول     (صورت یکجا یا دوره ای

ممکررن اسررت محصررول پایرره رایگرران باشررد و برررای امکانررات بیشررتر حررق اشررتراک     
(Premium )دریافت شود

ین بر تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشرنده معرفری مری کنرد و از ترراکنش     واسطه گری
.افراد مقداری کمیسیون برداشت میکند
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تفکيک مدل درآمدنوآوري اجتماعی ـ به حوزه ي استارت آپ هاي 
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فراوانی مدل هاي مرسوم درآمدي استارت آپ ها
به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

24%

31%16%

29%

واسطه گری
کمک مردمی و نهادها
دریافت حق اشتراک
فروش مستقیو محصوالت
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گروه های 
هدف

زنان و کودکان•
آسیب پذیر

اقشار کم در آمد و  •
مناطق محروم و  

روستایی
 هازندانیان و بی خانمان•
معلولین و ناتوانان•
سازمان هاو خیریه ها•

نیازها

oدرآمد پایدار واشتغال
o تأمین مالیکمک و
o مشاوره و حمایت

اجتماعی
o آموزش مهارتی و

تحصیلی
o همراه با تأمین نیازها

حفظ شأن و کرامت 
انسانی

oایجاد فرصت برای برای
بازگشت به زندگی

افرآینده/ مکانیزم ها

خدمت برای رفع نیازهای افراد/توسعه محصول
حصوالت استفاده از ظرفیت اینترنت برای توسعه بازار م

می شودیا خدماتی که توسط اقشار آسیب پذیر ارائه داده
رگذارشبکه سازی و ایجاد تعامل بین بازیگران تأثی
 یشتر میان برای تعامل باجتماعی استفاده از بستر شبکه

افراد
 و کاال جمعیتأمین مالی
برای تسهیل دسترسی به منابع و ایجاد فرصت ویژه

اقشار آسیب پذیر
آموزش، مشاوره و مهارت آموزی به اقشار آسیب پذیر
راهکارهای نوآورانه برای تسهیل مشارکت مردم
 استفاده از تخصص افراد داوطلب جامعه به صورت

بهینه
 ایجاد زیرساخت برای نوآوری و شکل گیری

نوآوری اجتماعیدر حوزه استارت آپ ها 

مدل درآمدی

کمک مردمی و نهادها•
•(Donation)
فروش مستقیم •
•(Direct Sale)
واسطه گری•

(Commission)
فریمیوم•

(Freemium)

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه نوآوري اجتماعی در یک نگاه
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

برطههرف کههردن مشههکالت اولیههه معیشههتی افههراد 

آسیب پذیر با حفظ کرامت انسانی

االی دریافت کپلتفرم های آنالین جهت 

مازاد مردم

ه آب ایجاد امکانات اولیه مانند دسترسی ب

تمیز یا سرپناه یا مشکالت حرکتی

C2c

ي 
ن نيازها

تأمي
اوليه اقشا

ر  

ب پذیر
آسي

1

آنالین/App/نرم افزاریپلتفرم 

فناوری ساخت محصول و طراحی
تصفیه آب

انرژی تجدیدپذیر
رباتیک

کمک های مردمی و نهادها

b2c

آنالین/App/نرم افزاریپلتفرم  ی  جمع سپاری براپلتفرم های 

جمع کمک مالی

شهوراستفاده از پتانسیل افراد م

شار پرداخت مستقیم پول به اق

آسیب پذیر

C2b

فروش مستقیم محصول

فراد و بهبود بسترهای کمک رسانی مالی به ا

در سایه سازوکارهای شفافمؤسسات  
واسطه گری

حق اشتراک
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

ی افراد بهبود سطح معیشت و کیفیت زندگ

دگی آسیب پذیر و ایجاد تجربه بهتر از زنه 

برای افراد 

د ایجاد پلتفرم برای دریافت هدیه از سمت مردم مانن
لباس و اسباب بازی و اهدا به نیازمندان

و روانیمشاوره پزشکی پلتفرم های آنالین جهت 

برای رفع شبکه سازی و استفاده از بستر شبکه اجتماعی
نیاز اقشار

C2b

B2c

بهبود
ت

کيفي
ی

زندگ
اقش

ار

ب پذیر
آسي

C2C

2

ایجاد بسهترهای حمایهت اجتمهاعی بهرای     

ه حمایت از آسیب های روحی و روانی که به 

افراد وارد شده است

دگی  توسعه محصوالت برای بازگشت به زن
معمولی  

B2C

رفع نقاط ضعف با استفاده از فناوری

پلتفرم آنالین و موبایل

رباتیک

هوش مصنوعی
داده کاوی

انرژی تجدیدپذیر

ماعیبستر شبکه اجت

حمایتهای مردمی و 
نهادها

دریافت حق اشتراک

محصوالتفروش 

زش آمهو بهبود وضعیت اشتغال و کمک به 

د و مهارت آموزی این افراد به منظور بهبو

پایدار زندگی با تکیه بر خود  افراد
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

تزنجیره فعالی
یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

دگی بهبود سهطح معیشهت و کیفیهت زنه    

ر از افراد آسیب پذیر و ایجاد تجربهه بهته  

زندگی برای افراد 

قشارجهت دادن وام فرد به فرد به اآنالین پلتفرم 

اشیاءاینترنت 

ي 
ت ها

ل و بهبود فعالي
تسهي

ی
مدیریت

3

رباتیک

بستر شبکه اجتماعی

داده کاوی و هوش مصنوعی

ایجاد زیرساخت ههای توسهعه نهوآوری در    

حوزه نوآوری اجتماعی برای بهبود خدمات

رسانی به افراد

کیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلی

بهبههود وضههعیت اشههتغال و کمههک بههه   

و مهارت آمهوزی ایهن افهراد بهه     آموزش 

ه بر خود  منظور بهبود پایدار زندگی با تکی

افراد

C2b

B2c

C2C

B2C

استفاده از بستر اینترنت برای فروش
محصوالت اقشار آسیب پذیر

ایجاد بستر آموزشی و 
رمهارت آموزی به اقشار آسیب پذی

بستر سازی برای اشتغال
پایدار و کارآفرینی افراد

یان  ایجاد بستر تعاملی م
گروه های هدف برای 
اشتراک گذاری اطالعات

کاریابی برای افراد 
متناسب با تخصص و

ویژگی های فردی

فروش مستقیم محصول

واسطه گری

حق اشتراک

کمک های مردمی و نهادها
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

و بهبود بسترهای کمهک رسهانی مهالی بهه افهراد     

در سایه سازوکارهای شفافمؤسسات  

مردمی  کمک های 
و نهادها

4
ت

خدما
ی

پشتيبان
به

خيریه ها

حق اشتراک

آنالین/App/نرم افزاریپلتفرم 

داده کاوی

نهه و  بهبود فرایندهای خیریه ها برای عملکهرد بهی 

ایجاد اعتماد بیشتر در بستر جامعه

B2C

B2B

ایجههاد زیرسههاخت هههای توسههعه نههوآوری در حههوزه 

نوآوری اجتماعی برای بهبهود خهدمات رسهانی بهه    

افراد

ایجاد بستر تعاملی  
ه آنالین برای خیریه ها ب
منظور  ارتباط با مردم

حمایت از 
استارت آپ های فعال  

حوزه نوآوری اجتماعی 

اط  بسترسازی برای ارتب
ن و آسان تر میان داوطلبی
ه هامتخصصین با خیری

استفاده از بستر
ای پرداخت آنالین بر

کمک به خیریه ها

م  بهبود نوآوری در مکانیس
جذب مالی در خیریه ها

توسعه نرم افزار برای یاری به 
CRMفرایندهای خیریه ها مانند 

ایجاد انگیزش برای 
ت در  متخصصین برای فعالی

حوزه نوآوری اجتماعی

C2bواسطه گریبسترهای نرم افزاری





نوآوري اجتماعیاستارت آپ هاي حوزه ي . 7

مراحل اجرایی طی شده  . 9ـ7
در گزارش هر حوزه
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
ز حوزه با بهره گیری ا
روش زنجیره ارزش  
یا  دسته بندی های

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساو  
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر  وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گام چهارم
استارت آپهای مهم  
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای  
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
لیست نهایی 
استارت آپ ها و 
ها  تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای

شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی،  
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

: PESTاز روش بهره گیری با ( فرصت هاو چالش ها )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

ر اساو آن تا باستخراج شده و موضوعات کلیدی چالش ها و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاری در این گام ضمن بررسی مطالعات 
. ارایه نمودراه کارهای استارت آپی و چالش ها بتوان پیوندی میان این 
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها خت فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب  با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

اصـلی فعالیـت از   حـوزه هـای   هر حوزه بـر اسـاو   استارت آپ های بررسی و شناسایی ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت های 

موجود در هر حوزه شناسایی شـد و استارت آپ های مهم، وب سایت های در این گام ضمن بررسی 
. استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از یک 
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 https://www.crunchbase.comوب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزینش ( گام چهارم

یسـت  رشد و ارزش آنهـا یـک ل  شاخص های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به مهم ترین استارت آپ های در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های از کوچک تر 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ با بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ( گام پنجم و رکت هـا  وب سایت ش
شرکت هاهمچنین ارتباط ایمیلی با 

ی از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شـده و موضـوعات  مجموعه ای در این گام برای هر شرکت 
. تبیین شده استآن ها کلیدی فناوری های مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 
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سـایی  کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنا   فناوری های فناوری و حوزه های درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجام ( گام ششم
unicornها:

ـ مدل های کسب وکارمورد استفاده، فناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گام برای هر شرکت  ... ان و ، حوزه فعالیت، مخاطب
. می کنندارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه



مرکز ارتباطات و اطالع رساني
www.isti.ir


